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1. Úvod 

Zadané téma zdaňování příjmů FO z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

mě zaujalo z důvodů možnosti podrobnějšího prozkoumání státních možností daňové 

regulace, ať již v podobě zatěžování a využívání osob samostatně výdělečně činných 

k výběru daní potřebných tolik pro státní rozpočet, či vytváření vhodných podmínek pro 

podnikání. 

Při zdaňování fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se jedná 

o získávání finančních prostředků od osob, které nechtějí být závislé na státu a státní 

pomoci, které berou finanční osud do svých rukou, jsou činorodí, mají aktivní přístup k 

životu, a proto mě zajímalo, jaké stát poskytuje podnikatelům možnosti, do jaké míry je 

k nim vstřícný, jak je jim nakloněn a jak si na druhé straně dokáže pohlídat případné 

daňové úniky, jak proti nim a jakými prostředky dokáže bojovat, jak je důsledný a jaká 

opatření chystá do budoucna. 

Také myslím, že neustálé zdokonalování a prohlubování znalostí ve finanční a daňové 

oblasti, která se skoro každý rok mění, a která v dnešním světě, kde sice jsou kladeny 

v těchto směrech na jedince poměrně vysoké nároky, ale kde žádná fungující 

elementární vzdělávací soustava informující širokou veřejnost nefunguje, je 

prostřednictvím psaní diplomové práce nenásilná, příhodná a přínosná možnost, si tyto 

znalosti rozšířit. 

Cílem mé diplomové práce v první části bude nejprve shrnout, popsat a částečně 

rozebrat současnou platnou právní úpravu v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, která je obsažena především v zákoně 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Svoji pozornost budu 

směřovat především do oblasti konstrukce daně z příjmů fyzických osob z podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti, zaměřím se zejména na předmět této příjmové 

daně. Zaměřím se ale i na možnosti vedení evidence příjmů a výdajů podnikatelů a 
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poplatníků získávajících příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti a v kapitole o 

paušálních výdajích porovnám tuto úpravu s právní úpravou na Slovensku. Ve druhé 

části bude mým hlavním cílem analyzovat problematiku daňových výdajů, především 

odpisů hmotného majetku, kde se budu právně-politicky zabývat právními jevy v této 

oblasti de lege ferenda z pohledu nových potřebných právních norem v této oblasti. 

Použitou metodou bude tedy analýza. Práci budu prezentovat v tzv. ich formě, která 

podle mě nejlépe odráží osobní názory autora. 

2. Právní úprava zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání 

a jiné samostatné výdělečné činnosti v Českém právním řádu 

Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

upravuje především zákon České národní rady č.586/92 Sb., ve své první části, nazvané 

daň z příjmů fyzických osob, a v části třetí, nazvané společná ustanovení. Dále tuto 

problematiku upravují mimo jiné sdělení a směrnice Ministerstva financí, vnitřní 

instrukce Ministerstva financí a řada zvláštních právních předpisů. 

2.1. Konstrukce daně z příjmů fyzických osob – základní prvky 

Daňová konstrukce daně z příjmů vykazuje určité základní prvky. Těmi jsou subjekt 

daně, předmět daně, základ daně, daňová sazba a splatnost daně. 

2. 1. 1. Subjekt daně 

Poplatníky daně z příjmů jsou všechny fyzické osoby, které mají na území České 

republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují 183 dní nebo déle v kalendářním roce. 

Poplatníci se zdržují na území České republiky buď souvisle, nebo v několika obdobích. 

Tito poplatníci se nazývají daňoví rezidenti a zdaňování daní z příjmů podléhají veškeré 

jejich příjmy, ať již plynou ze zdrojů v České republice nebo ze zahraničí. Další skupinu 

poplatníků tvoří daňoví nerezidenti, kteří jsou kategorií fyzických osob, které se sice 

zdržují na území České republiky 183 dní v kalendářním roce nebo déle, avšak pouze za 

účelem studia či léčení. Dále jsou také daňovými nerezidenty poplatníci, kteří se na 
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území České republiky obvykle nezdržují, ani zde nemají bydliště, či to o nich stanoví 

mezinárodní smlouvy. Tito daňoví nerezidenti platí daň jen z příjmů, jejichž zdroj se 

nachází na území České republiky.1 

Určité skupiny poplatníků daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti ovšem nejsou všechny fyzické osoby, které mají na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují 183 dní nebo déle v kalendářním roce. Podnikateli 

či poplatníky získávajícími příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy daňovými 

subjekty, jsou fyzické osoby, které obdržely oprávnění nebo dostaly povolení, na jejichž 

základě začaly podnikat, živnostensky podnikat, či vykonávat jinou samostatnou 

výdělečnou činnost. Tyto osoby mají povinnost podle ustanovení § 125 zákona č. 

280/2009 Sb., daňového řádu, podat do třiceti dnů ode dne, kdy obdržely povolení nebo 

získaly oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem 

daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, podat přihlášku k registraci u 

příslušného správce daně. Autoři, kteří přispívají do novin, časopisů, rozhlasu nebo 

televize, žádné oprávnění ani povolení nepotřebují. 

  Další skupinou subjektů odvádějících daně z příjmů fyzických osob jsou plátci. Těmi 

jsou zaměstnavatelé, kteří platí pojistné za své zaměstnance. A dále plátci u daně 

vybírané zvláštní sazbou daně. 

2. 1. 2. Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů pro účely daně z příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti a 

funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy 

z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. 

Příjem v obecné právní rovině se dá definovat různými způsoby podle toho, v jaké 

právní oblasti se pohybujeme. Konkrétně v oblasti finančního práva základním právním 

                                                      

1
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-801-6, 
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předpisem upravujícím problematiku daní z příjmů je zákon České národní rady č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle tohoto zákona se příjem však definovat nedá, 

protože jednoduše tento zákon tuto definici na obecné úrovni nikde neuvádí. Příjmem 

fyzické osoby se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, včetně příjmu dosaženého směnou. 

Nepeněžní příjem se oceňuje podle zákona o oceňování majetku. Ale v určitých 

ustanoveních, jako je ustanovení § 6 odst. 3, či v ustanovení §6 odst. 6, zákona o daních 

z příjmů, je uvedeno ocenění přímo bez odkazu na zákon o oceňování majetku, a použijí 

se bezprostředně tato ocenění. Zákon o daních z příjmů taxativně uvádí příjmy, které 

nejsou předmětem daně a také výčet příjmů, které jsou od daně osvobozeny, má 

taxativní charakter. 

Osvobozeny od daně jsou příjmy vyjmenované v § 4 zákona České národní rady č. 

586/1992 Sb. Zákon uvádí v písmenech ad a) až ad c), dále v písmenech r) a w), který 

majetek je osvobozen od daně při prodeji. Přitom se předpokládá, že nejde o 

spekulativní nákup a následný prodej za účelem zisku, ale že se jedná o soukromý záměr 

sledující prodejem zlepšení například nevyhovující bytové situace. Ovšem velmi důležité 

je vymezit, zda majetek, který je zde předmětem příjmu, spadá do obchodního majetku 

či nikoli. V případě, že spadá do obchodního majetku pro účely daně z příjmů, nemůže 

v žádném případě běžet stanovená doba potřebná k případnému uplatňování 

osvobození majetku od daně. Stanovená doba, označovaná jako časový test, neběží, 

pokud je majetek, o který se jedná, zařazený do obchodního majetku, a slouží tedy 

k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti. Začne běžet až ode dne následujícího 

po dni vyřazení majetku z obchodního majetku. Za den, který se určuje jako den 

vyřazení, je poslední den, kdy poplatník o majetku vedl daňovou evidenci či o něm 

účtoval.2 

                                                      

2
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 54. 
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2.1.2.1. Příjmy z podnikání 

Jak uvádí zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, příjmy z podnikání jsou: 

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjmy ze živnosti, 

c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

A. Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

Podnikání v zemědělství je upraveno v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

zákona č. 85/2004 Sb., a to v ustanovení § 2e. Tento paragraf byl do zákona o 

zemědělství vložen novelou zákona č. 85/2004 Sb. K následné úpravě došlo zejména na 

základě Nálezu Ústavního soudu č. 409/2006 Sb., který se dotýkal podmínky 

bezúhonnosti a odborné způsobilosti toho, kdo chce podnikat v zemědělské výrobě, 

nikoliv však určení, co se chápe zemědělskou výrobou.3 

Pojem zemědělské výroby vymezuje již zmíněný zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a to v ustanovení § 2e odst. 3. Jako příklad toho, co se 

pod tímto pojmem rozumí, uvedu produkci chovných a plemenných zvířat, živočišnou 

výrobu, zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat, či chov živočichů za účelem 

získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, či rostlinnou výrobu včetně 

chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, 

léčivých a aromatických rostlin. Do zemědělské výroby spadá vše, co souvisí 

s tvorbou, obstaráváním a zabezpečováním zdomácnělé fauny a uměle utvářené flóry, 

                                                      

3
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 168. 
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sloužící v konečném důsledku k uspokojování lidských potřeb. Zemědělským 

podnikatelem je ten, kdo splňuje obecné znaky pro podnikání, tedy chce provozovat 

zemědělskou výrobu samostatně, soustavně, na vlastní odpovědnost, vlastním jménem 

a za účelem zisku. Dalšími podmínkami jsou podle zákona č.252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., pokud jde o zemědělského podnikatele, 

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území České 

republiky. Nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu 

Evropské unie, musí pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností prokázat základní znalost českého jazyka. Základní znalost 

českého jazyka prokáže fyzická osoba tím, že je schopna buď plynně a jazykově 

srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a 

podnikání, nebo plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními 

slovy, sdělit jeho obsah. 

Od zemědělských podnikatelů je třeba odlišovat kategorii fyzických osob, které 

nepodléhají registru zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství, protože 

provozují jen drobné pěstitelské či chovatelské činnosti, nebo prodávají rostlinné 

výrobky, nebo nezpracované živočišné výrobky, anebo obojí. 

Při zdaňování příjmů ze zemědělské výroby a zdaňování příjmů z lesního a vodního 

hospodářství, může zemědělský podnikatel v případě neuplatňování skutečných výdajů 

uplatňovat paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby. Hlavní proud 

právní úpravy lesního hospodářství je soustředěn do zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), avšak tento pramen není jediný. 

Dalšími zdroji této problematiky jsou zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 

149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 

prostředí a její působnosti v ochraně lesa. 
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Samotný pojem lesní hospodářství není nikde vymezen. V zákoně č. 289/1995 Sb., 

lesním zákoně, je vymezen pojem hospodaření v lese. Pod tímto pojmem se rozumí 

obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění 

funkcí lesa. Tyto činnosti se dají chápat jako činnosti spadající do lesního hospodářství, 

ale zákon o zemědělství zařazuje hospodaření v lese pod zemědělskou výrobu. Pak tedy 

není vůbec jasné, co se lesním hospodářstvím rozumí, a proč je v zákoně o daních 

z příjmů uváděno lesní hospodářství jako samostatná kategorie. Příjmy z lesního 

hospodářství pak můžou být příjmy z jakékoli činnosti v lese, kterou může podnikatel 

vydávat za hospodaření. Stejně tak bych nezahrnoval do zemědělské výroby a popřípadě 

do lesního hospodářství těžbu lesních porostů, z důvodu možnosti uplatňovat za tuto 

činnost paušální výdaje, protože jednak na těžbu dřeva nejsou obecně potřeba moc 

velké výdaje, jednak v současné době je dlouhodobý trend těžit dřevo co nejvíce a je ho 

nadbytek, a pak také následná rekultivace prováděná na vytěženém pozemku formou 

vysazování nových porostů by měla podnikatele co nejvíc stimulovat k co 

nejefektivnějšímu využití dané plochy k co možná nejhustěji vysázenému porostu, aby 

měl co největší výdaje, které by si mohl odečíst. Když podnikatel uplatní výdaje 

stanovené procentuální paušální částkou, není tak motivován.   

Pojem vodního hospodářství není taktéž nikde vymezen. Těžiště právní úpravy leží 

v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách. Tento zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a 

podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a 

podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo 

souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti 

vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. 

B. Živnost 

Úprava živnosti, tedy živnostenského podnikání, je soustředěna do zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání. Živnostenský zákon upravuje podmínky pouze pro 
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podnikání, které má charakter podnikání živnostenského.4 Provozování živnosti poté 

značí živnostensky podnikat. Negativní vymezení toho, co není živnost, upravuje 

v ustanovení § 3, živnostenský zákon. Jedná se o poměrně rozsáhlý a taxativní výčet, 

který obsahuje i činnosti dále zařazené pod kategorií jiných samostatných výdělečných 

činností. Živností tedy není například provádění archeologických výzkumů či 

restaurování kulturních památek, námořní dopravu a mořský rybolov, provozování 

dráhy a drážní dopravy, vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního 

předpisu, výzkum, výrobu a distribuci léčiv, zacházení s návykovými látkami, přípravky je 

obsahujícími, a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových 

látek podle zvláštního zákona, činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v 

oblasti státního zkušebnictví či zahraniční obchod. Příjmem ze živnosti se rozumí příjem 

ze živnostenského podnikání provozovaného na základě ohlášení, nebo státního 

povolení, tzv. koncese. Ohlašovací živnosti se dále člení na živnosti řemeslné, vázané a 

volné. K provozování volné živnosti stačí splňovat všeobecné podmínky, jimiž jsou 

bezúhonnost, dosažení věku osmnácti let a plná způsobilost k právním úkonům. K 

provozování živnosti ohlašovací vázané, je zapotřebí splňovat kromě již výše zmíněných 

všeobecných podmínek odbornou nebo jinou způsobilost. Předmětem činnosti 

ohlašovací vázané je například „diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně 

rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým 

organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.“5 Předmětem 

činnosti řemeslné je například řeznictví a uzenářství, pivovarnictví, mlékařství, zlatnictví 

a klenotnictví, obráběčství, kamnářství a další. K získání živnostenského listu 

s předmětem činnosti řemeslné, je nejprve nutné získat odborné vzdělání, jako je výuční 

list či středoškolské odborné vzdělání. K výkonu koncesované živnosti je zapotřebí 

udělení koncese formou individuálního správního aktu. K jeho udělení je třeba splnit 

                                                      

4
POSPÍŠILOVÁ, A. a kol. Podnikání. Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-293-8. 1057 s., s. 47. 

5
Viz příloha číslo dvě zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
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řadu podmínek. Kromě výše zmíněných všeobecných, poté záleží na jednotlivém 

předmětu podnikání. Například k výzkumu, výrobě a dalších činností týkajících se 

výbušnin, je třeba mít vysokoškolské vzdělání technického směru. 

Je otázkou, zda by počet živností nemohl být širší, čímž by se zamezilo úniku finančních 

prostředků do státního rozpočtu v tzv. šedé sféře ekonomiky. Mám na mysli před 

několika lety tolik probírané téma prostituce. Všeobecně existují tři přístupy k tomuto 

celosvětově rozšířenému sociálnímu jevu a činnosti. Abolistický, který prostituci ani 

nezakazuje, ani nelegalizuje, ale trestá její doprovodné jevy, jako je kuplířství. Tato 

úprava je v současnosti v ČR. Represivní přístup, který prostituci výslovně zakazuje a 

stíhá a trestá jak osoby provozující prostituci, tak i osoby vyhledávající tyto služby. Jako 

poslední je přístup reglementační, který tuto profesi legalizuje. Já osobně jsem pro 

legalizaci a zařazení prostituce mezi živnosti koncesované, kde by ke splnění 

všeobecných podmínek byla přiřazena i podmínka zdravotní způsobilosti. Celkově by to 

vedlo nejen ke zvýšení výběru daní z příjmů, ale pomohlo by se zamezit i šíření 

nakažlivých chorob. Také by mohla být postihována prostituce nelegální, která by 

dopomáhala i odhalování nucené prostituce. 

C. Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů jsou příjmy například daňových 

poradců, advokátů, účetních, stomatologů, auditorů, notářů, či příjmy z provádění 

hornické činnosti.  Tyto a další povolání jsou tedy vykonávána na základě jiného než 

živnostenského oprávnění. K jejich výkonu je tedy třeba splnit určité podmínky, po 

jejichž splnění má poplatník právo vykonávat příslušné povolání. Jiné podnikání chápu 

tak, že se jedná tedy o podnikání se všemi klasickými znaky uváděnými pro podnikání. 

Zvláštním předpisem je zde například zákon o advokacii, zákon o daňovém poradenství, 

či zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách, a o státní báňské správě. 

Podle ustanovení § 5 odst. 2 tohoto zákona, hornickou činnost a činnost prováděnou 

hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní 
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báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Avšak „příjmem podle § 7 odstavce 1 

písmene c), zákona o daních z příjmů, není příjem z činnosti, která je prováděna podle 

zvláštního zákona, přičemž se podle tohoto zákona nevydává oprávnění - tento příjem je 

příjmem z jiné samostatné výdělečné činnosti.“6 Někteří autoři, například Sovová Olga, 

řadí a pojmenovávají výše zmíněné profese jako svobodná povolání. Nejsem si jistý, zda 

pojmenování svobodné je zrovna šťastné, ale má se jím nejspíše na mysli odlišení od 

závislých povolání. 

 Při uvádění příkladů povolání získávajících příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů jsem uvedl, že mimo jiné výkon těchto povolání vykazuje znaky podnikání. 

Těmito znaky jsou tedy soustavnost, samostatnost, činnost provozovaná pod vlastním 

jménem, na odpovědnost podnikatele, jehož hlavním smyslem a základním účelem je 

dosahování zisku. Když některý ze znaků absentuje, nejde potom o podnikání. Všechny 

znaky musí být tedy v jednotlivém případě splněny. Je třeba si dát pozor, aby se 

soustavnost nezaměňovala s nepřetržitostí, protože podnikání není nutné vykonávat 

nepřetržitě, ale nesmí být vykonáváno nahodile. Za podnikání bude tedy považováno i 

podnikání sezónní. Bude vždy záležet na konkrétním případě s přihlédnutím k povaze 

činnosti. Samostatností se rozumí míra volného uvážení podnikatele, rozhodování si o 

předmětu svého podnikání, jakým způsobem bude činnost, která je předmětem jeho 

podnikání, vykonávat, na jakém místě a jak intenzivně, a nebude přitom podřízen 

žádným pokynům, ani nebude patřit do žádné organizační struktury. Na vlastní 

odpovědnost a pod vlastním jménem znamená to, že podnikatel nebude vykonávat 

činnost na odpovědnost někoho jiného, či jménem někoho jiného. Proto také není 

činnost, resp. jednání společníka obchodní společnosti podnikáním, a z jeho jednání 

vznikají závazky obchodní společnosti. Činnost advokáta, která spočívá v zastupování 

někoho jiného, je také podnikáním, pokud splňuje ostatní znaky. Poslední znak, tedy 

                                                      

6
 Viz Sagit.cz [online]. 2011 [cit. 2011-02-04]. Daňový poradce. Dostupné z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_383.htm>. 
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dosahování zisku, což je hlavním účelem podnikání, ale neznamená, že zisku musí být 

skutečně dosahováno. Důležitá je motivace, chtění a snažení zisku dosáhnout. Výše 

uvedené podnikání podle obchodního zákoníku je vymezeno daleko rozsáhleji, než 

podnikání podle živnostenského zákoníku, protože zahrnuje i podnikání podle zvláštních 

předpisů, a ne jen podle živnostenského zákoníku.7 

D. Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 

komanditní spol. na zisku. 

Mezi příjmy z podnikání patří i příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti na zisku. Veřejná obchodní společnost je 

společností osobního typu, a je také právnickou osobou. Zakládá se výlučně za účelem 

podnikání. Aby vůbec veřejná obchodní společnost mohla vzniknout a poté existovat, je 

třeba alespoň dvou osob. Je jedno, zda fyzických či právnických, či jedné právnické a 

jedné fyzické. Důležitý u veřejné obchodní společnosti je fakt, že společníci ručí celým 

svým majetkem, tedy nejen majetkem určeným k podnikání, ale i soukromým. Majetek 

určený k podnikání je tvořen vklady společníků do společnosti. Ty tvoří také společně se 

ziskem dosaženým podnikatelskou činností veřejné obchodní společnosti vlastní 

majetek společnosti. 

Podíly jednotlivých společníků veřejné obchodní společnosti jsou rozděleny z vlastního 

majetku společnosti. Vlastní majetek dosahuje tedy určité hodnoty, a jak velká je číselná 

hodnota jednotlivého podílu se určí ve společenské smlouvě a následný případný zisk se 

rozdělí podle velikostí jednotlivých podílů. Není-li velikost podílu určena, přijde na řadu 

ustanovení § 82 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle kterého se zisk 

dělí mezi společníky rovným dílem. Jak už jsem uvedl, veřejná obchodní společnost se 

zakládá za účelem podnikání, takže základem daně budou příjmy dosažené společností 

                                                      

7
 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Podnikání, ISBN 978-80-

7400-059-1, 1459 s., s. 716. 
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za dané zdaňovací období. Jak stanoví ustanovení § 18 odst. 9 zákona o daních z příjmů, 

u veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň 

vybírána zvláštní sazbou. Při stanovení základu daně společníka veřejné obchodní 

společnosti se k předchozí větě nepřihlíží. Na rozdíl od jiných příjmů uvedených 

v odstavcích 1 a 2, zákona o daních z příjmů, podle ustanovení § 7 odst. 3 téhož zákona, 

si veřejná obchodní společnost nemůže odečíst od těchto příjmů výdaje vynaložené na 

jejich dosažení, zajištění a udržení. Z charakteru veřejné obchodní společnosti vyplývá, 

že daňové přiznání nepodává společnost, ale každý jednotlivý společník. Základem daně 

jednotlivého společníka je potom část základu daně z celkového základu daně 

společnosti, který se určí ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské 

smlouvy, jinak rovným dílem.8 

„Obchodní zákoník v § 76 řeší ve vztahu k veřejné obchodní společnosti otázku, 

jakým způsobem se rozděluje zisk, popř. ztráta mezi společníky pro případ, že toto 

ustanovení ve smlouvě chybí. Pokud společenská smlouva neurčuje jiným 

způsobem, dělí se zisk či ztráta rovným dílem. Zákon o daních z příjmů pro potřeby 

stanovení výše dílčího základu daně, popřípadě ztráty na jednotlivé společníky 

vychází právě z ustanovení § 76 obchodního zákoníku.“9
 

„Komanditní společnost tvoří společníci dvojího typu. Komanditisté, jeden nebo 

více, ručí za závazky pouze do výše vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. 

Komplementáři, jeden nebo více, ručí věřitelům celým svým majetkem. Novela 

zákonem č. 438/2003 Sb., doplnila ustanovení čtvrtého odstavce. Přinesla změnu, 

která navazuje na úpravu rozdělování ztráty komanditní společnosti uvedené 

                                                      

8
 Viz komentář k obchodnímu zákoníku. Praha: Aspi Publishing, s.r.o., 2010  

9
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 172. 
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v obchodním zákoníku. V ustanovení § 100 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, je dáno rozdělení zisku u komanditní společnosti.“10 

Komplementáři a společníci ve veřejné obchodní společnosti mají společné to, že ručí za 

splnění závazků společnosti celým svým majetkem. 

Obchodní zákoník ve svém § 100 tedy stanoví, že rozdělení zisku na část připadající 

společnosti a část připadající komplementářům, se určí poměrem stanoveným ve 

společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské 

smlouvy něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi 

komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru 

splacených vkladů. 

Dále si podle obchodního zákoníku rozdělí komplementáři část zisku na ně připadající 

rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů, nevyplývá-li ze společenské 

smlouvy něco jiného. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným 

dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni podílet se na 

úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva. Na úhradu ztráty nejsou komanditisté 

povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny. 

Zde je obsaženo základní právo společníků vůči společnosti, a sice právo na podíl na 

zisku. U veřejné obchodní společnosti se převádí na společníky celý nezdaněný zisk 

společnosti a jednotliví společníci si ho pak individuálně zdaní z poměrné části základu 

daně veřejné obchodní společnosti. Tyto podíly na zisku se považují pro účely daně 

z příjmů fyzických osob za příjmy z podnikání.11 Základ daně veřejné obchodní 

společnosti se určí jako základ daně jiných právnických osob za společnost jako celek. 

                                                      

10
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 172. 

11
DĚRGEL, M. Specifika veřejné obchodní společnosti. Účetnictví v praxi. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

40s., č. 6, str. 16 
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Celkový základ daně společnosti stanovený podle společných ustanovení pro obě daně 

z příjmů, podle ustanovení § 23 až § 33, se rozdělí mezi jednotlivé společníky podle 

velikosti jejich podílu. Společnost jej tedy neodvede jako daň z příjmů právnických 

osob.12 

„Je-li společník fyzickou osobou, potom se rozdíl na základu daně veřejné obchodní 

společnosti u něj zahrne do dílčího daňového základu příjmů z podnikání podle § 7 písm. 

d), zákona o daních z příjmů. Stejně se postupuje u komplementářů komanditní 

společnosti. Komanditní společnost si stanoví základ daně jako právnická osoba celkově 

za společnost a sníží ho o částku připadající komplementářům. Z této části základu daně 

budou daň odvádět až jednotliví komplementáři, a to z poměrné části základu daně 

komanditní společnosti, která na ně připadá. “13 

2.1.2.2. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených 

v ustanovení § 6 zákona České národní rady č.586/1992 Sb., jsou: 

a) 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, 

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

                                                      

12
SOVOVÁ, O., FIALA, Z. Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Vydavatel Aleš Čeněk, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 202 s., s. 72. 

13
SOVOVÁ, O., FIALA, Z. Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, 

ISBN 978-80-7263-542-9, 202 s., s. 72. 
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c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost 

podle zvláštních právních předpisů, 

d) 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, 

e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Jedná se o činnosti, které jsou prováděné na základě zvláštních předpisů a zároveň se 

k provádění této činnosti podle těchto zvláštních předpisů nevydává žádné zvláštní 

povolení či oprávnění. 

V § 7 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je uveden úplný 

výčet příjmů z podnikatelské a nepodnikatelské samostatné výdělečné činnosti. Za tyto 

příjmy lze považovat příjmy z činností vykonávaných na podkladě povolení, registrace 

nebo jiného konsenzu oprávněné instituce, pokud je takové povolení k výkonu příslušné 

aktivity potřeba. Dále jde o příjmy z pronájmu, z majetku vloženého do obchodního 

majetku poplatníka, a o příjmy plynoucí z veškerého nakládání s majetkem vloženým do 

obchodního majetku poplatníka, včetně prodejů cenných papírů. Za příjmy nelze 

považovat příjmy z aktivit, které lze provádět jen na podkladě povolení, registrace nebo 

jiného konsenzu příslušného orgánu a poplatník toto povolení či registraci nemá.14  

a. 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. 

                                                      

14
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 166. 
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Klíčová slova průmyslové a duševní vlastnictví nejsou v našem právním řádu nijak 

definována ani vymezena. Zmínku o nich obsahuje ve svém ustanovení § 479 obchodní 

zákoník, a to v souvislosti s přechodem práv. Podle zmíněného ustanovení na kupujícího 

přecházejí všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

týkající se podnikatelské činnosti prodávaného podniku. 

Duševní vlastnictví je zákonné a jiné právní označení, které vyjadřuje panství nad 

nehmotnými majetkovými hodnotami, vyjádřenými ve smysly vnímatelné podobě, 

přičemž tyto majetkové hodnoty nejsou věcmi v právním smyslu.15 Podobný význam 

jako duševní vlastnictví má výraz nehmotný majetek či nehmotný statek. Nehmotný 

majetek tedy není věcí v právním smyslu, ale je způsobilý být předmětem právních a 

ekonomických vztahů. Duševní vlastnictví se dělí na vlastnictví autorských práv a práv 

s ním souvisejících, a na průmyslové vlastnictví.16 

Úplně vyčerpávající definici toho, co je možné zařadit pod pojem duševního vlastnictví, 

ovšem podat nelze, už jenom z důvodu nehmotné povahy duševního vlastnictví, proto 

se zpravidla používá demonstrativní výčet projevů lidské osobnosti, které jsou nejčastěji 

všeobecně uznávané. Z tohoto hlediska se uplatňuje výčet publikovaný Světovou 

organizací duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě. Tato organizace uvádí, že jde o 

jakékoli vlastnictví, o němž panuje všeobecný souhlas, že zasluhuje ochranu, a že je svou 

povahou duševní. Můžu tedy shrnout, že duševní vlastnictví patří mezi ostatní druhy 

vlastnictví. Právy vyplývajícími z jiného duševního vlastnictví jsou především autorská 

práva a práva autorskému právu příbuzná, například práva výrobců zvukových záznamů, 

dále pak též práva k jiným výsledkům duševní činnosti, například k know-how či 

                                                      

15
 POSPÍŠILOVÁ, A. a kol. Podnikání. Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-293-8. 1057 s., s. 905. 

16
 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Duševní vlastnictví, ISBN 

978-80-7400-059-1, 1459 s., s. 201. 
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vědeckým objevům. Naopak sem nepatří práva osobní povahy, která jsou podle 

předpisů, které je upravují, nepřevoditelná.17 

Když tedy rozdělím duševní vlastnictví na průmyslové vlastnictví a na práva autorská a 

práva s nimi související, musím vymezit práva, která pod jednotlivé kategorie patří. Pod 

pojem průmyslové vlastnictví spadají absolutní práva k nehmotným statkům, která jsou 

výsledkem vlastní lidské tvůrčí činnosti, které se využívají opakovaně v sériové výrobě. 

Těmito právy jsou práva k užitným vzorům, vynálezům, průmyslovým vzorům, novým 

odrůdám rostlin a plemenům zvířat a topografiím polovodičových výrobků a ochranná 

označení, kterými jsou označení původu, zeměpisné označení, obchodní firmy a 

ochranné známky. K průmyslovému vlastnictví lze přiřadit v České republice i zlepšovací 

návrhy a obchodní tajemství. 

Na mezinárodní úrovni upravuje průmyslové vlastnictví Pařížská unijní úmluva. V této 

úmluvě jsou stanoveny určité zásady, jako zásada teritoriality či objektivní povaha 

nehmotných statků, která spočívá v přiznání práva k vynálezu na základě pořadí 

podaných přihlášek, tedy v případě stejného vynálezu rozhoduje rychlost podání 

přihlášky u místně příslušného patentového úřadu, kterým je v České republice Úřad 

průmyslového vlastnictví, a právo k vynálezu bude přiznáno tomu, kdo podá přihlášku 

jako první. Další zásadou je časové omezení této ochrany.18 

Právní úprava průmyslového vlastnictví v ČR je soustředěna do zákona č. 478/1992 Sb., 

o užitných vzorech, zákona č, 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zákona č. 

452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákona č. 527/1990 

Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 

                                                      

17
POSPÍŠILOVÁ, A. a kol. Podnikání. Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-293-8. 1057 s., s. 906-907 . 

18
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Průmyslové vlastnictví, 

ISBN 978-80-7400-059-1, 1459 s., s. 853. 
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polovodičových výrobků, zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, 

zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů. 

Tyto zákony mají povahu speciálních zákonů, které se použijí k řešení dané problematiky 

přednostně. Až tehdy, nastane-li situace, že určitou situaci nelze vyřešit podle těchto 

předpisů, postupuje se podle zákonů obecných. Jako jsou občanský či obchodní zákoník. 

V České republice se vychází jednak z Listiny základních práv a svobod, jednak 

z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Díky Listině základních práv a 

svobod je zaručena ochrana tvůrčí duševní činnosti na úrovni zákona.19 

Právní úprava autorského práva a práv s ním souvisejících je zakotveno v zákoně č. 

121/2000 Sb., autorském zákoně, dále v zákoně č. 237/1995 Sb., o hromadné správě 

autorských práv a práv autorskému právu příbuzných, a o změně a doplnění některých 

zákonů, a potom také v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které 

je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na 

jeho rozsah, účel nebo význam. Tedy dílo ve smyslu autorského zákona. To se pozná 

podle splnění určitých podmínek. První z nich je, že se jedná o jedinečný výsledek tvůrčí 

činnosti autora, dále musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, a to 

bez ohledu na jeho rozsah, význam nebo účel. Dokonce i počítačový program se 

považuje za dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Podle ustanovení§2 

odstavce 1 tohoto zákona, dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva 

nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, 

matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Za 

                                                      

19
POSPÍŠILOVÁ, A. a kol. Podnikání. Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-293-8. 1057 s., s. 909. 
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autorské dílo se považuje například kartografické dílo, choreografické a pantomimické 

dílo, slovesné dílo vyjádřené řečí nebo písmem, či malířské, grafické nebo sochařské 

dílo. Existují však i výjimky. Například na právní předpisy, sbírky listin, kroniky či státní 

symboly a symboly jednotky územní samosprávy, se ochrana podle autorského zákona 

nevztahuje. Rozlišujeme výlučná osobnostní práva a výlučná majetková práv, které obojí 

tvoří obsah autorského práva. Osobnostních práv se jejich autor nemůže vzdát a jsou 

nepřevoditelná na jinou osobu. Totéž ostatně platí i pro majetková práva. Jedná se 

například o rozhodnutí autora, jestli svoje dílo zveřejní či právo osobovat si autorství. 

Mezi majetková práva patří rozmnožování díla, rozšiřování originálu, jeho půjčování či 

vystavování. Autorská práva jsou omezena jednak takzvanou zákonnou licenci, kdy 

kdokoli může užít autorského díla bez souhlasu autora, protože dílo je užito například 

k předvedení určité ukázky formou citace, při výuce či při zpravodajském užití. Dalším 

omezením pro autorské majetkové právo je to, že trvají po život autora a potom ještě 

dalších sedmdesát let po jeho smrti. Po uplynutí sedmdesáti let se dílo stává dílem 

volným a každý je může volně užívat za dodržení povinnosti zveřejňovat jméno autora.20 

Okamžikem, kdy je dílo vytvořeno ve smysly vnímatelné podobě, vznikají autorská práva 

k dílům. Příjmy z užití autorských práv patří k nejčetnějším příjmům z této skupiny. 

Předmětem zdanění je autorská odměna, která náleží autorovi za užití díla. Užitím díla 

se chápe zprostředkování jeho vnímání dalším osobám. Například vystavením díla, 

divadelním představením, či vysíláním jedním z mnoha komunikačních způsobů. Příjmy 

z poskytnutí či užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jsou 

například příjmy z využívání průmyslového vzoru nebo patentu, nikoli prodej těchto 

práv.21 

                                                      

20
POSPÍŠILOVÁ, A. a kol. Podnikání. Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-293-8. 1057 s., s. 907. 

21
PIKAL, V., ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. 2 vydání. Praha: Aspi Publishing, 2002, ISBN 

80-86395-23-5, 446 s., s. 189. 



20 

 

Podle ustanovení § 26 odstavce 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, jsou 

majetková práva předmětem dědictví. Zdědí-li majetková práva k dílu více dědiců, 

použije se na jejich vzájemné vztahy k dílu ustanovení§ 8 odst. 3 a 4 obdobně. Tím se 

má na mysli, že z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni 

všichni spoluautoři společně a nerozdílně. Zdědí-li takto majetková práva stát nebo 

státu majetková práva připadnou, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České 

republiky, a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond České republiky pro podporu a 

rozvoj české kinematografie. Příjmy z výkonu majetkových práv státu vykonávaných 

těmito státními fondy jsou příjmy těchto státních fondů. Příjmy ze zděděných práv z 

průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných 

právu autorskému, spadají podle ustanovení § 10 odstavce 1 písm. d) zákona 

č.586/1992 Sb., do kategorie jiných příjmů. Zajímavá je například otázka, do jakého 

zdaňovacího období spadá odměna autora, který své dílo píše například několik let. 

Dříve byla tato problematika upravena § 14 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Ten je však dnes již zrušen. Jako zdaňovací období se bere období, ve kterém autor 

obdržel odměnu.22 

b. Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním 

podle zvl. předpisů 

Podle ustanovení § 7 odst. 2. písm. b), se zdaňují příjmy sportovců, herců, tanečníků, 

umělců, léčitelů a dalších. Jedná se o povolání, k jejichž výkonu není třeba 

živnostenského ani jiného oprávnění. Za nezávislé povolání se tedy považuje činnost, 

která není podnikáním podle zvláštních předpisů, ani živností. Další zmínku o nezávislém 

povolání můžeme nalézt v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to 

konkrétně v jeho ustanovení § 5, písm. b), pod číslem 6). Za osoby samostatně 

výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují mimo jiné osoby 

                                                      

22
 Informace poskytnutá Finančním úřadem pro Prahu 6 
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vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních 

předpisů. Zákon o daních z příjmů, ve svém ustanovení § 22 odst. 1 písmene f) bod 1), 

používá pojem nezávislá činnost. Ale jedná se jen o vymezení zdroje příjmů poplatníka 

podle § 2 odst. 2., který patří do kategorie příjmů z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů. S nezávislým povoláním to nemá nic společného. 

c. Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského 

zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů 

Znalci a tlumočníci vykonávají svoji aktivitu podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících. Znalci a tlumočníci mohou vykonávat svou činnost na základě 

živnostenského oprávnění. Potom se ovšem jedná vždy o příjmy ze živnosti podle 

ustanovení § 7 odstavce 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle 

zákona o znalcích a tlumočnících, znalci náleží za vypracování posudku odměna, stejně 

tak tlumočníkovi za provedený překlad. Tato odměna je předmětem daně z příjmů a 

zvyšuje se o částku odpovídající dani z přidané hodnoty. Úpravu činnosti 

zprostředkovatele kolektivních sporů upravuje v ustanoveních §11 a 12 zákon č. 2/1991 

Sb., o kolektivním vyjednávání. Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, 

jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Při uzavírání kolektivní smlouvy ovšem může 

nastat spor. Jedním z prostředků, jak tento spor vyřešit, je řízení před 

zprostředkovatelem. Zprostředkovatele si mohou strany buď zvolit, nebo při vzájemné 

neshodě již ohledně zprostředkovatele, určí zprostředkovatele ze seznamu 

zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem, na návrh kterékoliv ze 

smluvních stran, Ministerstvo spravedlnosti. Zprostředkovateli náleží odměna, která je 

hrazena každou ze smluvních stran jednou polovinou. Podle vyhlášky ministerstva 

financí České republiky č.114/1991 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany se 

zprostředkovatelem o odměně za jeho činnost při řešení kolektivního sporu, činí tato 

odměna 7 000 korun českých. Opět tato odměna je předmětem daně, stejně jako u 
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rozhodce rozhodujícího spor o kolektivní smlouvě, pokud řízení před 

zprostředkovatelem bylo neúspěšné. Stejně tak i zprostředkovateli kolektivních a 

hromadných smluv náleží odměna, tentokráte podle ustanovení § 102 odstavce 6 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů. Autorský zákon dále uvádí, že nedohodnou-li se smluvní 

strany se zprostředkovatelem na odměně za jeho činnost při sjednávání kolektivní či 

hromadné smlouvy, činí odměna zprostředkovatele dvojnásobek minimální mzdy platné 

pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou. Odměnu zprostředkovatele nesou 

rovným dílem smluvní strany. Všechny výše zmíněné profese mají nárok i na náhradu 

nutně vynaložených nákladů. Ty ovšem nejsou předmětem daně. 

d. 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 

Úpravu příjmů všech insolvenčních správců vyjmenovaných v názvu kapitoly obsahuje 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Nadále budu používat pro 

všechny insolvenční správce vyjmenované výše, jednotné označení insolvenční správce. 

Zákonodárce zařadil speciální ustanovení o insolvenčním správci patrně z důvodu 

zdůraznění jeho ne úplně zařaditelného postavení. Činnost insolvenčního správce není 

živností podle živnostenského zákona, protože v tomto zákoně není uvedena. Je tedy 

zajímavé, že zákonodárce uvedl do ustanovení o insolvenčním správci, že příjmy 

z činnosti insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního 

právního předpisu, jsou příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. To evokuje 

domněnku, že insolvenční činnost může být i živností či podnikáním. Přitom 

přinejmenším jedna z podmínek podnikání, tedy soustavnost, je u činnosti insolvenčního 

správce více než diskutabilní. Soustavná činnost, jak jsem již uvedl, nemusí být 

nepřetržitá, ale nesmí být zase nahodilá. Pokud se tedy zákonodárce vydal cestou, kdy 

je možné činnost insolvenčního správce vykonávat jako živnost, což podle mě není 
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možné, nebo jako podnikání podle zvláštních předpisů, měl by stanovit současně i 

pojem soustavnosti. Například, že se jedná o činnost prováděnou po převážnou část 

roku, tedy déle jak 183 dní v kalendářním roce. Nebo bych souhlasil se samostatným 

vymezením činnosti insolvenčního správce, ale vzhledem k jednomu absentujícímu 

znaku podnikání, bych vypustil poslední vedlejší větu v ustanovení §7 odst. 2 písm. d), 

znějící „ které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu.“ 

Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Přitom je opět 

velmi zajímavé, že insolvenční správce si určuje odměnu sám. Insolvenční soud ji sice 

může snížit, ale jen zejména na základě skutečnosti, že insolvenční správce porušil 

některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv 

to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval. Navíc odměnu insolvenčnímu správci 

může snížit soud jen, pokud projedná tuto záležitost s věřitelským výborem. Navrhuju 

de lege ferenda, aby odměnu insolvenčnímu správci určoval soud na návrh věřitelského 

výboru. 

e. Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

Zákon o daních z příjmů obsahuje vlastní účelovou definici obchodního majetku 

v ustanovení § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení se 

obchodním majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot, které zákon v závorce 

specifikuje na věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které jsou 

ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly 

uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně 

z příjmů. Mimochodem zařazení vymezení obchodního majetku do posledního odstavce 

paragrafu pojednávajícího o příjmu, který je od daně osvobozen, není úplně 

očekávatelné. V obecné rovině vymezení pojmu souhrn majetkových hodnot lze nalézt 

v občanském zákoníku v ustanovení §118 odst. 1, ze kterého lze dovodit, že mezi 

předměty občanskoprávních vztahů se řadí i majetkové hodnoty. Pro účely možnosti 

pronájmu je však nutné zamyslet se nad tím, co vše je možné pronajímat a o co se 
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konkrétně jedná. Z výše uvedené definice, konkrétně ze sousloví „a penězi ocenitelné 

jiné hodnoty“ lze dovodit, že souhrn majetkových hodnot musí jít ocenit vždy 

v penězích. Nejedná se však jen o hmotný majetek, ale i majetek nehmotný, někdy též 

nazývaný ideální. Protože v zákoně o daních z příjmů je obecně mnoho obecných a 

víceznačných pojmů, vydalo Ministerstvo financí k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona o daních z příjmů interní směrnici nazvanou Pokyn č. D-

300. V této směrnici se majetkem zahrnutým v obchodním majetku rozumí majetek, o 

kterém poplatník s příjmy podle § 7 zákona účtuje, nebo ho eviduje v daňové evidenci. 

Z tohoto ustanovení lze dovodit, že podnikatelé a osoby získávající příjmy z jiné 

samostatné výdělečné činnosti uplatňující výdaje paušálně procentem z příjmů, žádný 

obchodní majetek nemají. 

Je zajímavé, že v zákoně o daních z příjmů je obsaženo, že mezi příjmy z jiné samostatné 

výdělečné činnosti se řadí i příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku, a že i u tohoto příjmu lze uplatňovat paušální výdaje v 30% výši, přitom podle 

Pokynu č. 6 se majetkem zahrnutým v obchodním majetku rozumí majetek, o kterém 

poplatník s příjmy podle § 7 zákona účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci, to je 

ostatně dáno tím, že tento pokyn byl vydán dříve, než novela zákona o daních z příjmů, 

která možnost uplatnit paušální výdaje v 30 % výši pro pronájem majetku zařazeného 

v obchodním majetku, zavedla. I zákon o daních z příjmů stanoví jako podmínky, že 

obchodní majetek musí být ve vlastnictví poplatníka, a že o majetkových hodnotách musí 

být buď účtováno, nebo musí být vedeny v daňové evidenci. Podle mě tedy není možné, 

aby poplatník mohl využívat i výdaje stanovené paušálně v 30 % výši, jak se mu nabízí 

v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d). Pokyn Generálního finančního ředitelství č. 6 

k ustanovení § 7 odst. 7 uvádí, že pokud se rozhodne poplatník uplatňovat daňové výdaje 

procentem z příjmů, musí je uplatnit až na výjimku uvedenou v poslední větě § 11 nebo § 

12 zákona, kdy musí poplatník uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné 

prokázané výši, tímto způsobem ze všech svých příjmů, proto musí vést přesnou evidenci 

příjmů. Tento Pokyn je interní normativní směrnicí. Interní normativní směrnice mají 
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interní povahu, jsou závazné pouze interně, pro podřízené subjekty. Konkretizují a 

rozvádějí zákonná ustanovení.  

Také bych navrhoval de lege ferenda upřesnění textu v ustanovení § 7 odst. 2 písm. e), 

kde bych doplnil na konec věty příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku, vyjma pohledávek, protože pohledávky pronajímat ze své podstaty nelze, na 

rozdíl od věcí, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot. 

2.1.3. Základ daně 

Zákon o daních z příjmů obsahuje informace o základu daně v ustanovení § 5 jen pro 

fyzické osoby, v § 20 jen pro právnické osoby, a v § 23 pro obě kategorie osob. Úprava 

základu daně v ustanovení § 23 je obecnou úpravou pro fyzické i právnické osoby, bude 

se nejprve postupovat tedy podle tohoto ustanovení, a poté podle speciálních 

ustanovení pro fyzické a právnické osoby. Z hlediska systematiky bych navrhoval zařadit 

společná ustanovení na začátek zákona, a za ně zařadil zvláštní části o fyzických a 

právnických osobách. 

Ne zcela pochopitelná je věta první ustanovení §5 odst. 3 zákona o daních z příjmů, 

ve které se uvádí, že pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o 

příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. Mám 

na mysli uvedené vymezení záznamů o příjmech a výdajích. I podle dvou předcházejících 

vyjmenovaných způsobů evidování příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), tedy vedení 

účetnictví a daňové evidenci, ve mně evokují uvedené záznamy o příjmech a výdajích 

pocit, že se má jednat o záznam pro účely uplatňování paušálních výdajů. To však není 

možné vzhledem k druhé části věty, pojednávající o přesáhnutí výdajů příjmy, tedy o 

daňové ztrátě, a také proto, že poplatníci uplatňující paušální výdaje záznamy o svých 

výdajích nemají povinnost vést, takže toto sousloví bych v příští novelizaci z textu 

zákona vypustil. Ustanovení § 23 je poměrně rozsáhlé a obsahuje také výčet částek 

zvyšujících a snižujících základ daně. To ostatně obsahuje i ustanovení § 5, které 

pojednává kromě specifických ustanovení pro jednotlivé druhy příjmů fyzických osob i o 
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daňové ztrátě a obsahuje mimo jiné i odkazy na postup řešení při přechodech z daňové 

evidence na vedení účetnictví a obráceně. Toto ustanovení definuje základ daně jako 

částku, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u 

jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. Toto ustanovení se tedy 

vztahuje na všechny příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. 

U každého z těchto příjmů se tvoří dílčí základ daně. A to u každého typu příjmu jiným 

způsobem. Jsou pro to stanovena pravidla, podle kterých se tento příjem očistí o 

daňově uznatelné výdaje.23 Pokud poplatníkovi plyne více druhů příjmů za zdaňovací 

období, základ daně je tvořen až součtem těchto dílčích základů daně zjištěných podle 

jednotlivých druhů příjmů. U příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se 

dílčí základ daně stanoví tím, že od dosažených příjmů se odečtou výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, nebo se odečtou výdaje stanovené 

paušální částkou.24 

Uplatní-li poplatník výdaje pěvně stanoveným procentem podle zákona o daních z 

příjmů, tedy stanovené paušální částkou, podle ustanovení odstavce 8, stejného zákona, 

se má za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v 

souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Tento poplatník je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek 

vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. 

Za zdaňovací období se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok. 

                                                      

23
 SOVOVÁ, O., FIALA, Z. Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Vydavatel Aleš Čeněk, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 202 s., s. 63 

24
PIKAL, V., ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. 2 vydání. Praha: Aspi Publishing, s.r.o., 2002, 

ISBN 80-86395-23-5, 446 s., s. 185-191. 
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Základ daně se skládá tedy z dílčích základů daně, nebo ze samostatného základu daně, 

popřípadě určité příjmy, jako například příjmy uvedené v ustanovení § 36 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, jimiž jsou například příjmy z dividend či podíl na 

likvidačním zůstatku kapitálové společnosti nebo družstva, mají samostatný základ 

daně, který se zdaňuje samostatnou sazbou daně a sice tak zvanou srážkovou daní, 

která v současnosti činí patnáct procent. 

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou např. výdaje na mzdy, 

nákup zboží, nájemné, ale i za zaměstnance uhrazené pojistné na sociální zabezpečení, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

Výdajem není pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění, které 

platí podnikatel nebo jiná osoba získávající zisk z příjmů z jiné samostatné výdělečné 

činnosti na své pojištění. U účetních jednotek se vymezuje základ daně podle §23 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 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. Tento rozdíl je pak upraven podle 

ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů.25 

Komentář k dani z příjmů k tomuto ustanovení říká, že „nevýznamné a pravidelně se 

opakující daňové výdaje, popřípadě příjmy, které podle platných účetních předpisů není 

nutné časové rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně z příjmů považují za 

daňové výdaje, popřípadě příjmy, u nichž byla věcná a časová souvislost 

dodržena.“26Nezdanitelná část základu daně tvoří podle §15 zákona České národní rady 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, převážně dary poskytnutých obcím, krajům, 

                                                      

25
PIKAL, V., ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. 2 vydání. Praha: Aspi Publishing, 2002, ISBN 

80-86395-23-5, 446 s., s. 114. 

26
 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2009, ISBN 

978-80-7263-542-9, 967 s., s. 229-330. 
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organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, 

jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního 

zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, 

školství, na policii, na požární ochranu a další zákonem stanovené účely, dalo by se říci 

prospívající veřejnému zájmu. Tyto částky tedy dovoluje zákon použít jako 

nezdanitelnou část základu daně. 

Jedná se o částky, které se odečítají od daňového základu, aby se dosáhlo zohlednění 

sociálního postavení poplatníka, pokud splňuje poplatník pro jejich odečet podmínky. 

Poplatníci musí jenom svůj nárok na odečtení nezdanitelné části daně prokázat 

potvrzeními. Tato sociální funkce byla však potlačena do pozadí novelou č. 545/2005 

Sb., zákona o daních z příjmů, která spíše působí na poplatníky stimulačně, tedy aby 

poskytovali dary uvedené výše.27 

2.1.4. Sazba daně 

Sazba daně je stanovena tak, že daň ze základu daně lze před samotným výpočtem daně 

snížit o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně. Sazba 

daně z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti činí 

v současné době 15 % ze stanoveného základu daně. Rozdíl mezi odčitatelnými 

položkami a slevami na dani spočívá v tom, že slevy na dani se odečítají až z vypočítané 

daně, ne tedy od základu daně. Sleva na dani značí snížení na skutečné daňové 

povinnosti. Stanovení procentní výše sazby daně je otázkou právně politickou, stejně 

jako určení, zda daň bude pro všechny fyzické osoby lineární, jako je tomu v současnosti, 

nebo progresivní, jako tomu bylo do 31. 12. 2007. 

Se sazbou daně úzce souvisí výnosnost daně, která v grafickém znázornění má podobu 

do jisté míry zrcadlovitě znázorněnému písmene U. Toto grafické znázornění se 

                                                      

27
PIKAL, V., ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. 2 vydání. Praha: Aspi Publishing, 2002, ISBN 

80-86395-23-5, 446 s., s. 137. 
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v ekonomii označuje jako Lafferova křivka. Právě ta na teoretické úrovni ukazuje, jak se 

se zvyšující sazbou daně výnosnost nejprve zvyšuje, ale jakmile překročí určitou hranici, 

tzv. Lafferův bod, začne klesat. Také zde hraje roli faktor času. Z krátkodobého hlediska 

bude daňový výnos i při stanovení velmi vysoké daňové sazby vysoký, ale 

z dlouhodobého již velmi klesající, až se nakonec vybere daleko méně, než kdyby byla 

daňová sazba nižší. Jedná se tedy o to, najít daňově optimální hraniční bod, který by byl 

daňově únosný a nenutil by subjekty povinné k dani k obcházení daňové povinnosti 

v jakékoli podobě. Fyzické osoby ovšem nemají takový prostor a možnosti s nastavenou 

daňovou sazbou cokoli dělat, možná tak se přestěhovat, i když poplatníci získávající 

příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, na které se zaměřuji, mají více 

možností než ostatní fyzické osoby získávající příjmy jiným způsobem, například ovlivnit 

výši základu daně uplatněním paušálních výdajů. Najít optimální výši sazby daně je 

otázkou spíše praktickou a založenou na zkušenostech. Je poměrně pochopitelné, že při 

stanovení velmi vysoké sazby daně bude drtivá většina lidí preferovat volný čas, budou 

pracovat na černo a podobně, než aby veškeré vydělané peníze odváděli státu, a naopak 

při stanovení velmi nízké sazby daně u hranice nulové sazby stát nevybere dostatek 

finančních prostředků pro své hospodaření. Na teoretické úrovni tedy stát vybere při 

stanovení sazby daně jak na nižší, tak na vyšší úrovni stejně s tím, že je určitě žádoucí, 

aby více subjektů odvádělo nižší daň, než aby méně subjektů odvádělo daně vyšší. Najít 

ideální sazbu daně je však, jak již jsem poznamenal výše, otázkou praxe a politické vůle. 

Já osobně bych pro fyzické osoby, podnikatele, či jiné osoby získávající příjmy z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, zachoval současnou 15 % poměrnou lineární sazbu. 

2.1.5. Splatnost daně 

„Splatnost daně je okamžik, s kterým právní předpis spojuje provedení příslušné 

platební povinnosti poplatníkem nebo plátcem. Z formálně právního hlediska jde o 

obdobný časový prvek v právních vztazích, jaký existuje i u jiných peněžních závazků, 

např. občanskoprávních. U každé daně je stanovena doba, kdy má nastat její splnění. 
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Tato doba je stanovena buď k určitému dni, nebo určitou lhůtou. Většina daní není 

splatná jednorázově, ale daně se platí v zálohách nebo ve splátkách.”28 

2.2. Vedení účetnictví 

Zákon České národní rady č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se podle ustanovení § 1 

odstavce 2 vztahuje na účetní jednotky, které v tomto odstavci vypočítává, a které mají 

povinnost vést účetnictví. Mezi nimi jsou i fyzické osoby, které vedou účetnictví na 

základě svého rozhodnutí, či fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v 

obchodním rejstříku, nebo také ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud 

jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, konkrétně jeho ustanovení§ 6 

odstavce 2, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v 

rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní 

rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 

Podle ustanovení § 2 zákona o účetnictví, účetní jednotky účtují o stavu a pohybu 

majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaření. 

Vychází se tedy z výsledku hospodaření. Účetnictví podnikatele obecně představuje 

vědecký postup hodnotového znázornění jeho hospodářské činnosti. Má průkazným a 

komplexním způsobem zaznamenávat skutečnosti o stavu a pohybu majetku a závazků 

podnikatele.29 
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 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Splatnost daně, ISBN 
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2.3. Daňová evidence 

Podnikatel či osoba získávající příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, která se 

rozhodne vést daňovou evidenci, musí kromě evidence příjmů a výdajů, která slouží 

k určení základu daně, vést evidenci o svém obchodním majetku, tedy o věcech, 

pohledávkách, jiných právech a penězi ocenitelných jiných hodnotách, a o svých 

závazcích. Zákon o daních z příjmů uvádí pouze povinnost vést evidenci o majetku a 

závazcích, přičemž není zcela jasné, proč ustanovení neobsahuje přímo označení 

obchodní majetek. 

Daňová evidence byla zavedena jako možnost vést záznamy o příjmech a výdajích od 1. 

1. 2004, a to z důvodu koordinace národních předpisů s právními předpisy EU. Nahradila 

de facto jednoduché účetnictví, přičemž zanikl i pojem podvojné účetnictví, který byl 

nahrazen pojmem účetnictví. Tento způsob evidence upřednostňují podnikatelé či 

poplatníci získávající příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, kteří mají vysoké 

výdaje a nevyplatí se jim uplatňovat výdaje paušálně stanovené určitou procentní 

sazbou. Mezi výhody tohoto způsobu vedení patří možnost jít až do daňové ztráty, 

kterou si výše zmíněné subjekty mohou v dalších zdaňovacích obdobích započítat do 

svých výdajů a tím snížit základ daně pro výpočet daně z příjmů. Na stranu nevýhod by 

se dala řadit skutečnost, že poplatníci musí nějaké výdaje skutečně mít, ale to je 

základní předpoklad pro vedení daňové evidence vůbec. 

2. 4. Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů 

Uplatňování daňových výdajů procentem z příjmů, tedy výdajů pevně stanovených 

určitým procentem podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je jedním ze dvou 

způsobů uplatňování výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

fyzickými osobami získávajícími příjmy z podnikání, či z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Poplatník si tedy musí obligatorně zvolit buď uplatňování výdajů ve skutečné 

výši, či pevně stanoveným procentem. Paušální výdaje bylo možno poprvé uplatnit již 

v roce 1993. Toto uplatňování výdajů má řadu výhod především na straně poplatníků, 
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ale i správce daně, potažmo zákonodárce. Jednou z hlavních předností této metody je 

především praktická jednoduchost jejího uplatňování, tedy k jejímu provedení stačí vést 

záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo 

jinou samostatnou výdělečnou činností, jak je stanoveno v ustanovení § 7 odst. 8 

zákona o daních z příjmů, a na konci kalendářního roku odečíst od dosaženého příjmu 

paušální výdaj. 

V této paušální částce jsou zahrnuty všechny výdaje, které poplatník vynakládá na 

dosahování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.30 Pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění, se podle současné právní úpravy obsažené v zákoně o 

daních z příjmů, za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 

účely, nepovažují, a nelze je uznat. 

Vypuštění zbytečné administrativy ocení především drobní podnikatelé. Například 

nejsou povinni evidovat zásoby, evidovat zaplacené úroky z obdržených úvěrů, vést 

výdaje sloučené s finančním leasingem, evidovat pojistné za obchodní majetek, počítat 

odpisy hmotného majetku, eventuálně vést evidenci zůstatkové ceny u prodaného 

odepisovaného majetku, nemusejí dále hodnotit, co je opravou a kdy už se jedná o 

technické zhodnocení dlouhodobého majetku, shromažďovat paragony za drobnější 

vydání, jako například kancelářské potřeby či pohonné hmoty. Dále nemusí evidovat 

knihu jízd, či propočítávat výdaje za pracovní cesty.31 

Mezi výhody lze také nesporně zařadit to, že podnikatelé díky možnosti uplatňovat 

paušální výdaje nemají tendenci   poupravovat své daňové přiznání, nepřiznávat 

všechny příjmy, či se jiným způsobem vyhnout přiznání a odvedení daně. Mezi velké 
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 SUCHÁ, J. Daňový paušál ano či ne?. Beroun: Newsletter, 2006, ISBN 80-7350-038-8, 59 s., s. 14., PELC, V. 

Daňové odpisy 2009-2010. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-7201-771-3, 139 s. 
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 SUCHÁ, J. Daňový paušál ano či ne?. Beroun: Newsletter, 2006, ISBN 80-7350-038-8, 59 s., s. 54.  
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výhody tohoto systému lze počítat i to, že podnikatelé či poplatníci získávající příjmy 

z jiné samostatné výdělečné činnosti, díky uplatňování paušálních výdajů nehledají 

způsoby, jak se daňové povinnosti vyhnout, tedy například nepodnikat bez příslušného 

povolení nebo oprávnění. 

Poplatníkovi také nehrozí v případě kontroly provedenou správcem daně případný 

postih za neschopnost deklarovat všechny výdaje, či určitou výši určitých výdajů, které 

uplatňoval za zdaňovací období.  

To ovšem neznamená, že by se ho daňová kontrola netýkala. Správce daně se bude při 

případné kontrole zaměřovat na příjmy poplatníka, a v této souvislosti především na 

jejich uváděnou výši. Bude prověřovat, jestli jsou do příjmů započítány i eventuální 

nepeněžní formy plnění. Zkontroluje při případné změně uplatňování výdajů správnost 

použití ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů, a zda bylo podáno dodatečné daňové 

přiznání. Podrobí kontrole skutečnost, jestli poplatník uplatnil odpovídající procentní 

sazbu paušálních výdajů podle předmětu své činnosti. Zkontroluje správnost 

odečitatelných položek, daňových bonusů, slev na dani, zaplacených záloh na daň a 

nezdanitelné části základu daně. K tomuto prověřování správce daně využije všech 

informací, aktualit a zpráv, kterými může disponovat.32 V neposlední řadě podnikatel či 

jiná osoba získávající příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, si uplatněním výdajů 

pevně stanoveným procentem sníží základ daně. 

„Uplatňování daňových výdajů paušálem se hodí spíše pro činnosti nákladově 

nenáročné, zejména pro podnikatele, kteří provozují svojí činnost v malém rozsahu.“33 
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Avšak uplatňování výdajů pevně stanoveným procentem nemá jen výhody. Na stranu 

nevýhod lze přiřadit například fakt, že při uplatnění paušálních výdajů nelze uplatňovat 

daňové odpisy ve skutečné výši, a tedy nemít možnost jít do daňové ztráty, která může 

být za jistých okolností výhodná, ani o dobu uplatňování paušálních výdajů odpisování 

prodloužit. Tedy když poplatník začne uplatňovat paušální výdaje v průběhu odpisování, 

nemůže si nadále hmotný majetek v průběhu uplatňování paušálních výdajů odpisovat. 

Je celkem pozoruhodné, jak se procentní výše v průběhu času měnila. Od roku 2005 

došlo novelou zákona o daních z příjmů, zákonem č. 545/2005 Sb., k navýšení 

procentních sazeb u paušálních výdajů. Systematicky však nedošlo k žádné výraznější 

změně, protože i dříve mohli uplatňovat paušální výdaje jen fyzické osoby, a jak před 

touto novelou, tak i po ní, mohou paušální výdaje použít manželé v mezích společného 

zdanění. Tedy poplatník, fyzická osoba získávající příjmy z podnikání nebo z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, má možnost místo výdajů vynaložených na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, uplatňovat paušální výdaje. Jejich výše je stanovena v 

současnosti v ustanovení § 7 odst. 7, zákona o daních z příjmů, ve výši 80 % z příjmů ze 

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, 

60 % z příjmů ze živnosti, s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 40 % z příjmů z 

jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo 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, s výjimkou příjmů autorů za 

příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, anebo z příjmů z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani 

podnikáním podle zvláštních předpisů, příjmů znalce, tlumočníka, zprostředkovatele 

kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle 

autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, příjmů z 

činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního 

správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a 
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zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního 

právního předpisu, 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku. Když poplatník dojde k závěru, že chce nahradit uplatňování paušálních výdajů 

výdaji skutečnými, musí v daňovém přiznání za předcházející rok zvýšit daňový základ o 

skutečné pohledávky, které fakticky má, a které vykazoval k poslednímu dni 

kalendářního roku. Avšak nemůže si v daňovém přiznání snížit daňový základ o žádné 

výdaje. Když se naopak rozhodne podnikatel vedoucí daňovou evidenci v příštím 

zdaňovacím období prokazovat místo skutečných výdajů výdaje paušální částkou, musí 

obráceně upravit základ daně, tedy ho náležitě snížit o závazky v evidenci, a zvýšit o 

pohledávky, aby nemohlo dojít k přechodu výdajů, které již jednou fiktivně byly 

uplatněny v podobě paušálních výdajů, do dalšího zdaňovacího období a tím pádem ke 

dvojitému uplatnění výdajů. Rozhodnutí poplatníka, že vloží svoji věc movitou nebo 

nemovitost do obchodního majetku, se týká vždy zásadně celé věci nebo nemovitosti, 

lhostejno, zda ji podnikatel, či osoba jinak samostatně výdělečně činná, využívá celou 

nebo jen zčásti.34 

Při otázce, proč vlastně k zavedení paušálních výdajů došlo, se nejčastěji argumentuje 

zjednodušením administrativy a tím ušetření nemalých úspor za neprovedené kontroly 

správcem daně. Samozřejmě nezanedbatelnou výhodou uplatňování paušálních výdajů 

je podpora podnikatelů a jiných osob získávajících příjmy z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Zákonodárce poskytuje nejvyšší možnost odpočtu zemědělcům a 

řemeslným živnostníkům, čímž jim nepřímo vyjadřuje svou podporu. Dá se říci, že pro 

některé řemeslné živnosti je uplatňování paušálních výdajů nejvýhodnější, protože 

například u pokrývače, kterému je dodán materiál, v podstatě žádné výdaje neexistují, 

protože nemusí mít ani vlastní dílnu, z které by musel platit nájem. V poněkud 
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svízelnější situaci jsou ti řemeslníci, kteří musejí vlastní materiál využívat, jako například 

pekaři.  Protože pro podnikatele, kteří dokáží získávat příjmy při investování 

minimálních výdajů je tato možnost skutečně velmi výhodná, zvlášť když nejsou 

zavedeny žádné finanční stropy pro paušální výdaje.  

Uplatňuje-li podnikatel výdaje paušální částkou z příjmů, je potom ale povinen vždy vést 

záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo 

jinou samostatnou výdělečnou činností, jak je stanoveno v ustanovení § 7 odst. 8 

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

Navrhuji zavést možnost uplatnit paušální výdaje, a nejen paušální výdaje, ale i výdaje 

ve skutečné výši, i pro společníky veřejných obchodních společností, a sice z toho 

důvodu, že společníci veřejných obchodních společností ručí za závazky společnosti 

celým svým majetkem, takže tento druh společnosti není v současné době příliš často 

zakládán, takže možnost uplatnit výdaje by tento druh společnosti zatraktivnil.   

Na Slovensku jsou procentní částky stanovené k paušálnímu odpočtu nižší. Konkrétně 

podle ustanovení § 6 odst. 10 slovenského zákona o daních z příjmů č. 595/2003 Z.z., 

mohou poplatníci, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty a neuplatní své výdaje ve 

skutečné výši, uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů. A to se vztahuje plošně jak na příjmy 

z podnikání, kterými jsou na Slovensku stejné příjmy jako v České republice, tedy příjmy 

ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z 

jiného podnikání podle zvláštních předpisů, podíly společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku, tak i na příjmy z jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Těmi jsou podle ustanovení§6 odstavce 2 příjmy 

z použití či poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

autorských práv včetně práv souvisejících s právem autorským, včetně příjmů 

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

z činností, které nejsou živností ani podnikáním, příjmy znalců a tlumočníků podle 

zvláštního předpisu a z činností zprostředkovatelů podle zvláštního předpisu, které 
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nejsou živností. Po novele slovenského zákona o daních z příjmů, zákonem č. 548/2010 

Z.z., byla vyloučena možnost odepsat si paušální výdaje ve výši 60% ze živností 

řemeslných, tedy jediné zvýhodněné skupiny živnostníků. Na rozdíl od české právní 

úpravy, poplatníci chtějící na Slovensku uplatňovat výdaje v zákonem stanovené 

procentní výši, nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty. Výše zmíněná úprava 

v ustanovení § 6 odst. 10 slovenského zákona o daních z příjmů, týkající se podmínky 

uplatňování paušálních výdajů pro poplatníky, kteří nejsou zároveň plátci daně z přidané 

hodnoty, mi přijde nelogická, neboť i přes poměrně dlouhotrvající komunikaci 

s právníkem z právního oddělení Slovenského ministerstva financí, nechápu jejich 

argumentaci týkající se podmínky, že poplatník uplatňující paušální výdaje nesmí být 

plátcem daně z přidané hodnoty, protože když uplatňuje paušální výdaje, tak nemusí 

vést přesnou evidenci výdajů, a z toho důvodu, že potom nemůže doložit přesnou 

fakturaci pro daň z přidané hodnoty. Ale přeci když plátce daně z přidané hodnoty bude 

chtít vrátit daň z přidané hodnoty, což bude chtít, jinak by to popíralo smysl proč je 

plátce, pokud není být plátcem povinně ze zákona, tak si přesnou fakturaci povede.   

Plátce daně z přidané hodnoty přeci podává své vlastní daňové přiznání pro výpočet 

daně z přidané hodnoty, a zvlášť daňové přiznání pro výpočet daně z příjmů. Z těchto 

důvodů považuji právní úpravu v České republice za lepší, když podle ní i plátce daně 

z přidané hodnoty může uplatňovat daňové výdaje stanovené procentem z příjmů.   

3. Daňové výdaje 

V kapitole 2. 1. 2. jsem se zabýval poměrně detailně příjmy fyzických osob z podnikání a 

z jiné samostatné výdělečné činnosti. Nyní se zaměřím na výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. V dalším výkladu budu používat slov výdaje a 

náklady promiskue, stejně tak i pojmy výnosy a příjmy. Jaké všechny výdaje jsou výdaji 

daňově uznatelnými, určuje ustanovení § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Hned následující § 25 potom určuje výdaje nedaňové. S výdaji ovšem souvisí i jiná 
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ustanovení dalších paragrafů, které s nimi souvisí, nebo na které přímo § 24 a 25 

odkazují. 

Daňové výdaje znázorňují výdaje figurující v daňovém systému, tedy peněžní nástroj 

vykazující znaky daňové úlevy, ale podle svého charakteru jde o nástroj, který by bylo 

vhodné uskutečnit zprostředkováním výdajové strany státního rozpočtu.35 

V ustanovení § 24 je tedy uveden demonstrativní výčet výdajů, které je možné za 

splnění stanovených podmínek použít k odečtení od příjmů, kterých podnikatel nebo 

poplatník získávající příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, za zdaňovací období, 

dosáhl. 

Daňové výdaje lze uznat za předpokladu, že poplatník výdaje na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů skutečně vynaložil ve zdaňovacím období, a o nichž to stanoví zákon. 

Další podmínkou je stanovení výše prokázané poplatníkem a ve výši stanovené zákonem 

o daních z příjmů a zvláštními předpisy, jako je například zákoník práce. Také musí 

poplatník prokázat opodstatněnost výdajů, tedy že byly skutečně vynaloženy na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů.36 

Tím, co se může považovat za daňový výdaj, respektive tím, že tento výdaj musí být 

fakticky prokázán, tedy že byl vynaložen, se zabývala řada soudů a existuje k tomu 

bohatá judikatura. Například z rozsudku Městského soudu v Praze, ve kterém je 

stanoveno, že „jestliže daňový subjekt v průběhu daňového řízení k výzvě správce daně 

nepředloží žádný důkaz o fyzické existenci zboží, které mělo být předmětem obchodní 

transakce, pak takový důkaz nemůže být ani proveden a nemůže tedy být ani chybně 
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vyhodnocen. V důsledku toho pak správce daně je oprávněn vyloučit výdaj z výdajů 

daňově uznatelných.37 

To potvrzuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu, který dokládá, že musí být 

dokázáno, že k uhrazení výdajů skutečně došlo, že výdaj byl doopravdy vynaložen. 

Nestačí tedy vystavené potvrzení právním subjektem.38 Poplatník tedy musí dokázat, že 

skutečně fakticky výdaje přímo použil na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů, 

připadá v úvahu pokaždé jen reálný obsah právního úkonu. Tuto skutečnost dokládá i 

rozsudek Krajského soudu z Plzně, ve kterém stojí, že „zákonným předpokladem pro to, 

aby částka uvedená v účetnictví poplatníka daně z příjmů mohla být odečtena pro 

zjištění základu daně podle ustanovení § 24 odstavce 1 zákona o daních z příjmů je, že 

se jedná o výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Nemůže se proto 

jednat o jakýkoli výdaj vynaložený poplatníkem daně, ale pouze takový, který má 

přímou a bezprostřední vazbu na jeho další podnikatelskou činnost. Jedná se tedy o 

výdaj, který byl použit takovým způsobem, že lze prokázat jeho konkrétní souvislost 

s předmětem podnikání.“39Některé výdaje jsou zdanitelné jen do výše souvisejících 

příjmů. Například pořizovací cena pozemku je zdanitelná jen do výše příjmů z jeho 

prodeje. V neposlední řadě ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 

uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. „Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů musí náležitě prokázat výlučně poplatník. Skutečnosti rozhodné pro 

správné stanovení daňové povinnosti, tedy i pro stanovení výdajů vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou být prokazovány různými důkazními 

prostředky a nejen účetními doklady, které obsahují všechny náležitosti stanovené v § 
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11 zákona o účetnictví. Jako důkazních prostředků lze užít všech prostředků, jimiž lze 

ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení povinnosti, a které nejsou získány 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.“40Také je důležité, aby poplatník 

uplatňoval výdaje jen za zdaňovací období, ve kterém je vynaložil.41 

3.1. Daňové odpisy 

Odpisováním se podle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, rozumí daňové 

odpisování, které se musí odlišovat od účetního odpisování, spočívající v zahrnování 

odpisů hmotného majetku, který poplatník eviduje, do výdajů vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Hmotný majetek je zařazen do šesti odpisových 

skupin, které tvoří přílohu číslo 1 k zákonu o daních z příjmů. Konkrétní hmotný majetek 

se tedy přiřadí k určité odpisové skupině, přičemž minimální doba odpisování činí podle 

zatřídění od tří do padesáti let. Například při rozhodnutí poplatníka uplatňovat jako 

výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů daňové odpisy, a bude odpisovat 

z hmotného majetku meče, tesáky, bodáky a podobně, podle přílohy číslo 1 k zákonu o 

daních z příjmů, budou tyto bodné a sečné zbraně spadat do skupiny číslo 3 a doba 

odpisování bude činit minimálně deset let. Rozeznávají se rovnoměrné odpisy, nazvané 

také lineární a zrychlené odpisy, též nazvané degresivní. 

Odpis lze definovat jako projev využití majetku za jednotlivé zdaňovací období, ve 

kterém ho poplatník využije k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Odpisy tedy, stejně 

jako ostatní výdaje sloužící k dosažení, zajištění a udržení příjmů, slouží ke snížení 

základu daně. O každém hmotném majetku musí být vedena přesná individuální 

evidence. Pro účely zákona o daních z příjmů, může poplatník odpisování přerušit, avšak 

při opětovném odpisování je povinen pokračovat metodou, plynule navazující na 

metodu před přerušením odpisování, a to jen tehdy, pokud po dobu přerušení 
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neuplatnil poplatník výdaje paušální částkou. Podle ustanovení odst. 10 § 26 zákona o 

daních z příjmů, 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. § 27 stanoví hmotný 

majetek, který je vyřazen z odpisování. Jedná se například o pěstitelský celek trvalých 

porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří. Dále nelze 

odpisovat movitou kulturní památku a soubory movitých kulturních památek, či 

hydromelioraci do 2 let po jejím dokončení. Hydromeliorací se rozumí balíček 

vodohospodářských opatření sloužících k vylepšení celkových podmínek krajiny, za 

účelem využití této krajiny ke společenskému či zemědělskému využití. Dále podle § 28 

zákona o daních z příjmů, je oprávněn odpisovat hmotný majetek ten, kdo má k tomuto 

majetku vlastnické právo. Odpisovat státní majetek je oprávněna organizační složka 

státu příslušná hospodařit s tímto majetkem, a dále státní podnik, národní podnik a 

státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a organizace zřízená územním 

samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele. Ustanovení § 

29 zákona o daních z příjmů určuje vstupní cenu hmotného majetku, a co se jí rozumí. 

 

3.1.1. Subjekt 

Subjekty uplatňující daňové odpisy upravuje ustanovení § 28 zákona o daních z příjmů. 

Odpisovat hmotný majetek může, a v praxi nejčastěji bude, vlastník hmotného majetku, 

tedy poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo. Dále organizační složky 

státu, příslušné hospodařit s majetkem státu, kterými jsou podle zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ministerstva a jiné správní úřady 

státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář 

prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, 

Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o 

kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon o majetku České republiky. Tyto 

organizační složky státu nejsou právnickými osobami, ale tím není dotčena jejich 



42 

 

působnost nebo výkon předmětu činnosti.  Nejsou tedy vlastníky státního majetku, ale 

mají vymezená práva a povinnosti, za jejichž dodržování smějí se státním majetkem 

hospodařit.  Je zajímavé, že tyto organizační složky státu, které jsou příslušné hospodařit 

s majetkem státu, smějí odepisovat hmotný majetek. Předpokládám, že je to z důvodu 

velkého počtu organizačních složek státu, státních podniků a státních organizací, 

příslušných hospodařit s majetkem státu, a tak kdyby měl stát, resp. za stát by se musel 

zřídit speciální státní podnik, který by se věnoval odepisování hmotného majetku za 

všechny výše vyjmenované státní složky, odepisovat sám veškerý majetek, bylo by to 

administrativně velmi náročné a nejspíše neefektivní. U územních samosprávných celků 

je situace odlišná, protože tolik majetku nevlastní. Územní samosprávné celky mohou 

zřizovat jako své organizace organizační složky, které ovšem nemají právní subjektivitu, 

a jejich práva a povinnosti jsou jim vymezena. Podle ustanovení § 28 zákona o daních 

z příjmů mohou hmotný majetek odpisovat i organizace zřízené územním 

samosprávným celkem, ale podle ustanovení § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je druhem organizace územních 

samosprávných celků i organizační složka obce, která je zřizována především 

k hospodářskému využívání majetku územního samosprávného celku, ale je zřizována 

bez právní subjektivity a hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 

Právní subjektivita je způsobilost mít práva a povinnosti, tedy subjekt, který je způsobilý 

mít práva a povinnosti, je způsobilý být právním subjektem. Když tedy organizační složky 

obcí právní subjektivitu nemají, nemohou dle mého názoru odepisovat hmotný majetek 

na základě vlastního rozhodnutí, nanejvýš k této činnosti mohou být zplnomocněny 

v rámci jim určených práv a povinností. Dále může obec zřizovat jako své organizační 

složky příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti 

nevytvářejí zisk. Poněkud sporným, či více názorovým, by se mohlo zdát ustanovení § 28 

po novele zákona o daních z příjmů, zákonem č. 216/2009 Sb., která výslovně rozšiřuje 

okruh subjektů oprávněných odpisovat hmotný majetek, a doplnila do uvedeného 

ustanovení § 28 odst. 1 do věty první, část věty znějící „ a organizace zřízená územním 
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samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele“. Text zákona 

si může možná někdo vykládat dvěma způsoby. Za prvé, text zbylé části věty první brát 

k začátku první věty začínající „hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto 

majetku vlastnické právo“, jako pokračování tohoto začátku, tedy konkretizováním 

subjektů, které mají vlastnické právo k hmotnému majetku, nejspíše zdůrazněním 

významu právě těchto subjektů. Za druhé, a k tomuto výkladu se přikláním já, text zbylé 

části věty první brát k začátku první věty jako lex specialis, tedy že vyjma poplatníka, 

který má k hmotnému majetku vlastnické právo, může odpisovat hmotný majetek i 

organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, státní podnik, národní 

podnik a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a organizace zřízená 

územním samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele. Ve 

sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění zákona č. 216/2009 Sb., je však uveden názor opačný. Tento 

postoj je možno brát jako snahu zabránění machinace s finančními prostředky obcí, či 

zkrátka, že k tomu není žádný důvod přemisťovat tuto pravomoc, zvlášť když jsou 

příspěvkové organizace obcí zakládány zejména k neziskovým účelům. Je celkem 

představitelné, že při zřízení a následném provozování například gymnázia, není 

potřeba, aby si toto zařízení samo odpisovalo hmotný majetek i proto, že rozpočet 

organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. Územní samosprávný celek má 

ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Jenom 

pro doplnění uvedu konkrétně další subjekty, které mohou odpisovat hmotný majetek. 

Dalším subjektem je státní podnik. Postavení a právní poměry státního podniku 

upravuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Státními podniky Vojenské lesy a 

statky ČR, Státní tiskárna cenin či Fyzikálně zkušební státní podnik. Jiným subjektem 

oprávněným k odpisování je národní podnik, kterým je v současnosti jediný podnik, a 

sice Budějovický Budvar. Posledním subjektem, který bych rád konkretizoval, je státní 

organizace příslušná hospodařit s majetkem státu. Státní organizací je například Český 
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statistický úřad, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže či Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

 

3. 1. 2. Objekt 

Objektem daňového odpisování je hmotný a nehmotný majetek. 

3.1.2.1. Hmotný majetek 

Pro začátek této kapitoly považuji za důležité vymezit hmotný  majetek podle 

ustanovení § 26 zákona o daních z  příjmů. Hmotným majetkem se pro účely zákona 

o daních z příjmů rozumí: 

- samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-

technické funkce delší než jeden rok; 

U této kategorie hmotného majetku je velice zajímavé stanovení hranice 40 000 Kč pro 

splnění podmínky pro odpisování. 

- budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním 

předpisem; 

- stavby, s výjimkou provozních důlních děl, 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 a oplocení 

sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou; 

- pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, kterými jsou 

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

nejméně 90 stromů na 1 ha, ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 

0,25 ha v hustotě nejméně 1000 keřů na 1 ha, chmelnice a vinice; 

- -dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč; 

- jiný majetek, kterým je pro účely zákona o daních z příjmů: 
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- technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud 

nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku; 

- technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; 

- výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence 

tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s 

následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou 

ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč. 

Odpisovat je možné i takzvaný jiný majetek, za který se považuje pro účely zákona o 

daních z příjmů technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a 

hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s 

výjimkou uvedenou v ustanovení odst. 1 písm. f), zákona o daních z příjmů, technické 

rekultivace, pokud zvláštní zákon, tedy například zákon č. 44/1988Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství nestanoví jinak, výdaje hrazené nájemcem, které podle 

zvláštních předpisů, kterým je například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo podle 

daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, a které v úhrnu se 

sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč. 

Ustanovení § 26 zákona o daních z příjmů definuje nehmotný i hmotný majetek, jenž je 

možné odpisovat pro daňové účely. Mezi definovaným hmotným majetkem chybí 

pozemky, protože podle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, se pozemky 

neodpisují. Výdajem sice cena pozemku je i z hlediska daně z příjmů, ale až při jeho 

prodeji, avšak jen do úrovně příjmů z uskutečněného prodeje.42 Dále následuje výčet 

všeho, co spadá do hmotného majetku samozřejmě s četnými výjimkami a výjimkami 

z výjimek a konkretizováním a popisem jednotlivého hmotného majetku a negativním 

vymezením hmotného majetku. Podle nastíněného hmotného majetku sloužícího 
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 SALAČOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, E. Finanční poradce, č. 4, rok vydání 1998, s.81-84. 
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k odpisování je hlavním cílem stimulovat podnikatele k investicím do majetku sloužícího 

k podnikání a tím i k rozvoji podnikání vůbec a tedy k zajišťování poskytování služeb v co 

nejširším spektru.  

3.1.2.2. Majetek z odpisování vyloučený 

Některý majetek ovšem k odpisování využívat nelze. Týká se to vymezeného majetku, 

který buď majiteli ještě žádný výtěžek nepřináší, nebo naopak v budoucnosti cena 

majetku bude narůstat. Podle ustanovení § 27 zákona o daních z příjmů, je za podmínek 

stanovených v tomtéž ustanovení, vyloučený z odpisování bezúplatně převedený 

majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pěstitelský 

celek trvalých porostů, hydromeliorace, umělecké dílo, movitá kulturní památka a 

soubory movitých kulturních památek, hmotný majetek povinně převzatý, 

inventarizační přebytky hmotného majetku, hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v 

důsledku zajištění závazku převodem práva, hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí 

bylo předmětem daně darovací, najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, 

který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku.  

 

3.1.2.3. Částka určená k odpisování 

Daňové odpisy jsou smyšlené výdaje snižující daňový základ. Jejich smysl spočívá 

v postupném odečítání hodnoty majetku formou započítávání částí hodnoty 

odpisovaného majetku do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů. Důležité je tedy určit počáteční hodnotu majetku před začátkem 

odpisování, tedy vstupní hodnotu. Podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů se vstupní cenou nejčastěji rozumí pořizovací cena, je-li pořízen úplatně, či 

vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Pořizovací cenou se rozumí 

cena či hodnota, která musela být vydána k pořízení majetku, včetně nákladů na 

pořízení. Vlastní náklady jsou náklady vynaložené na vytvoření hmotného majetku 
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vlastním přičiněním.43Existují však i specifické možnosti určení vstupní ceny, resp. zákon 

o daních z příjmů považuje za vstupní cenu i hodnotu nesplacené pohledávky, 

reprodukční pořizovací cenu, cena stanovená podle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, v případě nabytí majetku zděděním nebo darováním, dále se za 

vstupní cenu považuje hodnota technického zhodnocení a přepočtená zahraniční cena. 

3.1.2.4. Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek vymezuje ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů. Tento paragraf 

byl doplněn novelou zákona o daních z příjmů zákonem č. 438/2003 Sb. Odpisovat se 

tedy mohou zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek 

vymezený zvláštním právním předpisem, což je v tomto případě zákon o účetnictví. 

Tento nemovitý majetek je možné odpisovat za splnění určitých podmínek. Těmi jsou 

nabytí nehmotného majetku úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo 

člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo byl vytvořen vlastní 

činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování a vstupní 

cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou 

použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost 

nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást 

zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných 

výsledků. Za nehmotný majetek se pro účely zákona o daních z příjmů podle ustanovení 

§ 10 odstavce 2 zákona o daních z příjmů, nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi 

oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, 

nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 

společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o 

převzaté závazky (goodwill)dále povolenka na emise skleníkových plynů nebo 
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 PELC, V. Daňové odpisy 2009-2010, Linde Praha, 2009, ISBN 978-80-7201-771-3, 139 s. 
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preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální 

produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního 

předpisu, kterým je v tomto případě zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

Ustanovení § 32a stanoví postup odpisování nehmotného majetku. Doba odpisu 

nehmotného majetku bez přerušení je stanovena u audiovizuálního díla na 18 měsíců, u 

softwaru a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje na 36 měsíců, u zřizovacích výdajů 

60 měsíců, u ostatního hmotného majetku 72 měsíců a u nehmotného majetku 

s právem užívání na dobu určitou se doba odpisování, konkrétně roční odpis určí 

z podílu vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.44 

3.1.2. Odpisové skupiny 

Dlouho jsem si kladl otázku, zda existuje nějaké vodítko pro roztřídění hmotného 

majetku do odpisových skupin. Klíč k zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin 

buď žádný neexistuje, nebo se mi na něj nepodařilo přijít. Stejně tak jako na fakt, že je 

odpisových skupin právě šest. Když si vezmu první skupinu, jsou v ní zatříděny vedle 

sebe jak chovná domácí zvířata, mimochodem s produktivní délkou života 

mnohonásobně převyšující tříletou dobu stanovenou pro tuto skupinu pro odpisování, 

takže životnost hmotného majetku, jak jsou i zvířata pro účely daňového odpisování 

nazývána, klíčem k zatřídění také není, tak i různé pomůcky, zařízení a nástroje. Patrně 

slouží zatřídění do jednotlivých odpisových skupin ke stimulaci poplatníků k pořizování 

uvedeného hmotného majetku, přičemž z čeho se objektivně vychází při výběru, je také 

velmi těžko určitelné. 

 Hmotný majetek je v odpisových skupinách uváděn pod číselnou kombinací určenou 

přímo pro odpisové skupiny pod množinu s názvem položka, dále podle kódu standardní 

klasifikace produkce a od druhé odpisové skupiny též podle kódu klasifikace stavebních 
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 PILÁTOVÁ, J. Daňové a účetní odpisy. Brno: Computer Press, a.s., 2009, ISBN 80-251-0925-9, 108 s.,s. 81., 

VALOUCH, P. Účetní a daňové odpisy 2011. Praha: GRADA Publishing, 2011, ISBN -978-80-247-3803-1, 140 
s., s. 130.  
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děl, a dále podle orientačně uváděného názvu. Od druhé klasifikační skupiny, s dobou 

odpisovaného majetku na pět let, je tedy uváděn i kód klasifikace stavebních děl, 

přičemž se nejspíše jedná o přežitek z dob, kdy odpisová skupina č. 2 obsahovala více či 

jiných položek, protože v současné platné právní úpravě žádný hmotný majetek 

obsahující kód klasifikace stavebních děl ve druhé odpisové skupině neexistuje. 

Hmotný majetek určený k odpisování se podle přílohy číslo 1 zákona č. 586/1992 Sb., 

zákona o daních z příjmů, rozřadí podle svého zařazení, do určité skupiny od 1 do 6. 

Každá skupina má určenou dobu odpisování. U odpisové skupiny číslo 1 činí doba 

odpisování 3 roky. U skupiny 2 5 let. 3 odpisová skupina má stanovenou dobu 

odpisování na 10 let. 4 na 20 let. 5 na 30 a 6 na 50 let. Klíčem k zatřídění do určité 

odpisové skupiny je tedy uvedení daného hmotného majetku v určité odpisové skupině 

a u odpisových skupin 1-3 podle kódu Standardní klasifikace produkce a u odpisových 

skupin 2-6 podle kódu CZ-CC. CZ-CC- jedná se o klasifikaci Českého statistického úřadu, 

konkrétně klasifikaci stavebních děl. Koresponduje s mezinárodním standardem CC do 

4. stupně (4 číslice). Klasifikace CZ-CC, tedy národní verze klasifikace, je pětistupňová, 

která má ale 6 číslic, protože 5. stupeň, který má dvě číslice, znázorňuje národní 

osobitosti. Klasifikovány jsou prostorově a místně jednotná stavební díla.45 

Tento hmotný majetek určený k odpisování se zařazuje podle názvu a podle kódu 

Standardní klasifikace produkce, která byla s účinností od 1. 1. 2008 nahrazena 

Klasifikací produkce CZ-CPA, avšak pouze pro statistické účely Českého statistického 

úřadu. Zákon o daních z příjmů pracuje i nadále se Standardní klasifikací produkce. 

Standardní klasifikace produkce je v podstatě seznam hlavně hmotných výrobků, ale i 

odpadů a ostatních druhotných surovin, dílů průmyslových výrobků, kompletačních 

výrobků a příslušenství průmyslových výrobků.46Tento seznam byl vypracován z důvodů 
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rozvoje tržního hospodářství a také potřeb mezinárodního srovnání statistických 

indikátorů. Vzorem byla evropská klasifikace CPA, což je zkratka pro Classification of 

Product by Activities.47 

3.1.3. Metody daňového odpisování 

Základní metody odpisování jsou metoda rovnoměrná, neboli lineární, a metoda 

zrychleného odpisování, zvaná též degresivní metoda. Jakmile se však poplatník pro 

jednu z metod rozhodne a začne ji uplatňovat, nelze ji změnit po celé období 

odpisování. Další metodou odpisování je mimořádné odpisování, které, jak napovídá již 

název, bylo do zákona zařazeno jako reakce na ekonomickou krizi, čímž mělo dojít ke 

stimulaci poplatníků získávajících příjmy z podnikání či z jiné samostatné výdělečné 

činnosti.   

Pokud si poplatník vybere metodu odpisování, musí se rozhodnout, zda bude uplatňovat 

roční odpisovou sazbu, která je vždy přiřazena určité odpisové skupině, v maximální 

možné stanovené výši určené v ustanovení § 31 odstavce 1, zákona o daních z příjmů, 

nebo v nižší výši.48 Poplatník si může vybrat, zda bude uplatňovat odpisování hmotného 

majetku se zvýšenou vstupní cenou v prvním roce odpisování či ne, na základě svého 

rozhodnutí. 

4. Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřil na konstrukci daně z příjmů fyzických osob, především na 

její předmět, tedy příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, a daňové 

odpisy. V současné platné právní úpravě je tato problematika obsažena v zákoně č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon je poměrně složitý na orientaci. Celkem 

pravidelně se v něm vyskytuje v ustanoveních odkaz na jiná ustanovení a v těchto 
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odkázaných ustanoveních je odkaz na další ustanovení, přitom původní ustanovení je 

hlavním ustanovením k dané problematice, ale díky mnoha odkazům není úplně 

jednoduché danou problematiku podchytit, a díky takto rozličně umístěným 

ustanovením je zákon značně spletitý. To je dáno i jeho rozsáhlostí a úpravou jak pro 

právnické, tak fyzické osoby. Také poměrně značný počet novel, který se dá srovnat 

s bývalým trestním zákoníkem, jasnosti a všeobecnému povědomí široké veřejnosti 

neprospívá. Otázkou zůstává, jak se tomuto dá předejít, když i tento zákon je středem 

politických peripetií, a díky tomu právě i předmětem častých změn.  Rozebíral jsem tedy 

především předmět daně, kterým jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Jedná se o poměrně obtížnou materii, ke které neexistuje moc podkladů, a 

která zasahuje do občanského, obchodního, správního práva. Také se jí ve vědecké 

práci, které jsou zveřejňované od roku 2006, nikdo nepokoušel u jednotlivých skupin 

příjmů analyzovat. Jedná se o nesourodé skupiny příjmů, které jsou upraveny v mnoha 

nesouvisejících speciálních zákonech. Tyto příjmy fyzických osob z podnikání 

zákonodárce rozčlenil na čtyři skupiny, přičemž u první skupiny příjmů, kterými jsou 

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, používá pojmů, které 

nejsou nikde vysvětleny ani zkonkretizovány, a tak například u pojmu lesní hospodářství 

může dojít ke zmatečnosti, které činnosti pod lesní hospodářství spadají. De lege 

ferenda navrhuji vyčlenění lesního hospodářství do samostatné skupiny, a to především 

z důvodů stanovení nižší procentní výše paušálních výdajů. Lesní porosty s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa sami o sobě nepotřebují ke svému 

životu takovou stimulaci jako například rostlinná výroba. Les se všemi jeho lesními 

porosty je soběstačný, a nákladnější zásahy do jeho kultury by naopak měli podnikatele 

stimulovat, aby například výdaje na lesní rekultivaci byly co nejvyšší. Živnostenský zákon 

a úpravu živnostenského podnikání hodnotím jako poměrně kompletní a přehlednou, 

akorát bych rozšířil počet živností, například o možnost získání živnostenského listu na 

poskytování sexuálních služeb a tím pádem i toto řemeslo v širším slova smyslu 

legalizovat. Dále jsem se zabýval příjmy získávanými z podnikání a z jiné samostatné 
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výdělečné činnosti. Tyto příjmy by mohli být zaměňovány s příjmy získávanými 

z nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů. 

Rozdíl však spočívá v tom, že povolání, která získávají příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, naplňují znaky podnikání, ale současně jsou prováděna 

na základě jiného než živnostenského oprávnění, na základě speciálních předpisů podle 

toho, o jaké povolání se jedná. Ale k získávání příjmů z nezávislého povolání, které není 

živností ani podnikáním, není žádného povolení či oprávnění potřeba. V zákoně o daních 

z příjmů se objevují na některých místech určité nesrovnalosti. Nacházejí se 

v ustanovení § 5 odst. 3, kde není úplně jasné, co se myslí záznamem o příjmech a 

výdajích, u příležitosti příští novelizace zákona o daních z příjmů bych tento text 

odstranil. V ustanovení § 4 odst. 4 při vymezování obchodního majetku, se jako jedna 

z podmínek stanoví, že o souhrnu majetkových hodnot bylo nebo je účtováno, nebo 

jsou nebo byly vedeny v daňové evidenci, konkrétně v evidenci majetku a závazků. 

Pokud byl tedy souhrn majetkových hodnot veden v záznamech o příjmech a v evidenci 

pohledávek, nemělo by se tedy jednat vůbec o obchodní majetek a poplatník by tedy 

vůbec neměl uplatňovat výdaje stanovené paušálně v 30 % výši. Daňové výdaje 

stanovené procentem z příjmů, mají řadu výhod, i některé nevýhody, a jejich výše ve 

srovnání s ostatními evropskými zeměmi je neporovnatelně vyšší, to ale neznamená, že 

je to na škodu. Celkově si myslím, převažuje jejich pozitivní vliv, především proto, že 

zamezují úniku finančních prostředků do šedé sféry ekonomiky a celkově usnadňují 

podnikání či výkon jiné samostatné výdělečné činnosti.  Další nesrovnalostí v příloze 

číslo 1 zákona o daních z příjmů je ve druhé odpisové skupině řazení hmotného majetku 

podle kódu klasifikace stavebních děl CZ-CC, přičemž tato odpisová skupina žádnou 

položku podřaditelnou pod tuto klasifikaci neobsahuje.  Dále jsem se v práci zaměřil na 

daňové odpisy, které jsou nástrojem právně politickým, takže hodně rozhodnutí týkající 

se právní úpravy v této oblasti je na politické vůli. Jako inovaci de lege ferenda bych 

doporučoval změnu zatřídění do odpisových skupin podle klasifikace CC-CPA, jak ji 

v současnosti pro statistické účely používá již Český statistický úřad, který ji akceptoval 
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„na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 

2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA).“49 

Protože Standardní klasifikace produkce byla nahrazena Klasifikací produkce CZ-CPA 

z důvodů transformace hospodářství a technologického rozmachu, měl by se tento 

rozvoj přenést i do platného práva a zatřiďování do odpisových skupin by poté více 

odpovídalo požadavkům moderní doby. 
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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, 
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soustavnost, činnost provozovaná pod vlastním jménem, na odpovědnost podnikatele, 

jehož základním účelem je dosahování zisku. To však neznamená, že zisku musí být 

dosahováno. Rozhodující je motivace a snaha zisku dosáhnout. Dále se práce zabývá 

možnostmi a způsoby zaznamenávání daňových příjmů. Podnikající fyzická osoba či 

fyzická osoba provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud nemá zákonnou 

povinnost vést účetnictví, uloženou jí zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, má na 

výběr, zda bude uplatňovat paušální výdaje, nebo bude uplatňovat výdaje ve skutečné 

výši. Pak se tedy musí rozhodnout mezi vedením účetnictví a vedením daňové evidence. 

V kapitole o paušálních výdajích jsou rozebírány i výhody a nevýhody uplatňování 

paušálních výdajů a srovnává se právní úprava v této oblasti mezi Českou republikou a 

Slovenskem. Také se upozorňuje na proměny výše procentní sazby v čase, kdy dochází 

postupně k navyšování procentních sazeb. Jako poslední kapitola v obecné části je 

uváděna kapitola o správci daně. Zvláštní část je zaměřena na daňové výdaje, především 

na odpisování. V první kapitole zvláštní části se obecně pojednává o daňových výdajích, 

řeší se, co lze považovat za daňový výdaj a co nikoli, k tomuto cíli je uváděna i 

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. 

 

6. Abstract 
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Presented thesis is divided into two main sections containing subsections. One of the 

main purposes of this thesis is to discuss income of entrepreneurs, natural persons and 

natural persons with further income from other kind of self-employment. The first part 

focuses mainly on describing the tax itself and centres on individual components of tax, 

which are the subjects to tax, tax base, tax rate and tax due date while the most 

detailed description is given to  the subjects to tax which is income of entrepreneurs 

according to the Act No. 586/1992 Coll., Income Tax Act, Agricultural Income Tax Act, 

Entrepreneurial Income Tax Act and Tax Act involving income from further self-

employment such as income of lawyers, accountants, tax consultants, auditors, dentists 

and notaries and income of partners owing incorporation or limited company. In 

addition, the income from further self-employment as a   income from copyrights and 

rights connected to this including income from publishing, copying  of literal pieces, 

providing industrial or intellectual property, income from independent occupation 

which is neither   trade nor business under the special regulation, income of experts, 

interpreters, team contract agents, arbitrators,  insolvency administrators including 

income from the activity of the preliminary insolvency administrator, deputy trustee, 

separate trustee and separate trustee, that are not trade or business under a special 

legal regulation, and income from rental property included in the commercial property 

are described.  Some chapters emphasizes  the disrepancy in Income Tax Act or the 

author of  this thesis has a different opinion and suggests de lege ferenda different law 

to be used. When it comes to the list of the descripted occupations making an 

income from other kinds of self-employment, independence, continuity and 

action of enterpreneur under his responsibility while main interest is making a 

profit are also discussed. However this does not mean profit must be achieved. 

Crucial role plays motivation and effort to make  a profit. The thesis further discusses 

the opportunities and the ways of recording tax income. Self-employed legal or natural  

person doing further self-empoying activity  who does not have a obligation to record 

an accountancy according to an Act No. 563/1991 Coll. can choose whether will  follow 
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the way thru  fixed expenses or real expenses. The decision of recording accountancy or 

recording of a tax evidence must be made afterwards. Chapter dealing with fixes 

expenses also describes the advantageas and  the disadvantages of  choosing  fixed 

expenses  and compares Acts between the Czech and Slovakia Republic. The changes of 

procentual rate with a time are also mentioned, due to their gradual increase. Last 

chapter of general part of presented thesis is about tax administrators.  Special part of 

this thesis is devoted to  the tax costs with focus on depreciation of the property. First 

chapter of the special part deals with tax expenses in general,  discusses what can and 

can not be treated as a tax expense, aiming to this jurisprudence is also stated. Chapter 

about the depreciation of the property firstly describes  the meaning of this act itself.  

Followingly, the subject of the depreciation of the property which can be according to 

the Income Tax Act understood in two ways is discussed. The subject of the deprecation 

is current and non-current  asset. Chapters about the current and non-current  asset 

describes the asset which can be excluded of deprivation and  determines the amount 

to be deprived. In addition, the ways of classification into classes of depreciable are 

described and mostly in second depreciation class also code of classification of   construction 

works is also mentioned. Different methods of depreciation of the property are also 

described. The author of this thesis recommend inovation de lege ferenda in changing 

of the classification into depreciation classes according to CC-CPA, which would better 

respond the needs of technical progress. 


