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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

každý nějak působíme na druhé lidi. A jistě je to různé. Na někoho působíme odvážně, přidrzle, suverénně, na druhé mile, 
laskavě. Většinou bychom si přáli, aby nás lidé vnímali příznivě až mile. Aby nás neposuzovali až neodsuzovali.

Tento rok je zkouškou odvahy a míry naší tolerance.

Obvykle jsme názorově jednotní s blízkými osobami, ale tato doba přinesla názorový rozpor. A rozpor přináší zkoušku naší 
tolerance. Tolerance je nezbytná a velmi žádoucí, potřebná a je to podle mne jeden z důvodů, proč to všechno vzniklo. Ale i tady 
by bylo mnoho názorů.

Určitě jste překvapeni, že najednou se názorově nepotkáváte s kamarády, kolegy. Na kafíčku či jinde je to „ostřejší“ než obvykle. 
Prostě tam, kde byla vždy názorová shoda, není. Nová zkušenost. 

Co mám na mysli? Téměř zakázaná otázka – očkování a viditelné – nošení roušky.

I u nás v rámci širší rodiny nejsme jednotní a u Vás to bude velmi pravděpodobně podobné. Zažili jste určitě jako já nátlak 
rodiny s opačným názorem, proč je Vaše rozhodnutí nesprávné. A ataky mnohdy sílily. Stát si za svým, mít svobodu a nést si 
zodpovědnost za svoje zdraví, to je základní právo člověka.

Od mojí blízké známé, kolegyně, jsem se dověděla, že mají rozkol i s manželem. Jeho rodina má jeden názor, ona s její rodinou 
a dcerami druhý. Rozkol, který zvládáme.

Učíme se respektu k druhým, k jejich názorům.

A také se neobhajujme, proč. Netřeba se obhajovat.

Každý má právo se rozhodnout za sebe a každý dostal do vínku jeden život s příběhem, který je naprosto jedinečný a který nelze 
přirovnávat k jinému.

Máme právo dát radu, pokud nás někdo požádá a zeptá se, proč já takto.

Ke mně:

• nejsem a nebudu naočkovaná – žiji život v péči o vlastní imunitu, svět TARANI,

• nenosím roušky ze stejných důvodů.

Zda jsem narazila?

Ano. Poprvé mě v Praze nedovezl UBER na objednanou zastávku, protože jsem si roušku nasadila až na vyzvání, a vysadil mě. 
Docela mi to nabouralo program, rozhodilo, byť se mi to tak nejevilo a následně jsem ztratila doklady se všemi platebními 
kartami. Podruhé nás nepustili do hradu Bouzov.

Víte, že je rozhodnutí NSS, že Vás nikdo nesmí nutit do roušky?

Respektuji, že to lidé mohou mít jinak, soucítím, pokud zvládám.

Sdílím často a hodně, tak ode mne máte porci sdílení k aktuálnímu, možná až zakázanému tématu.

Vyjádříte se? Nasdílíte cokoli od Vás?

Za mne je důležité nešířit STRACH a NEBÁT SE.

Vše má svůj význam…

Krásný zbytek léta

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

P.S.

Nepřehlédněte naše letní nabídky, stojí za to a jsou mezi nimi klenoty.
Velké poděkování posílám neznámému nálezci mých dokladů, který je našel a odevzdal na Policii.

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“
Gilbert Cesbron
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

    19. 8. 2021    Interpretace Národní účetní rady I-46 – Účetní řešení uvolněného 
a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu 

V příloze naleznete aktuálně poslední Interpretaci NÚR I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. 
a vypořádacího podílu v družstvu. Zpracovatelem interpretace byl Ing. Jiří Pelák, Ph.D. za Komoru auditorů ČR.

    19. 8. 2021    Interpretace Národní účetní rady I-45 – Znehodnocení stálých 
hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování 

Dnes si dovolujeme upozornit na dvě letošní Interpretace Národní účetní rady. Zpracovatelem Interpretace Národní účetní 
rady I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování byli Ing. Alice Šrámková a Ing. Libor 
Vašek, Ph.D. Text interpretace je k dispozici v příloze.

    18.8. 2021    1. 1. 2022 nabyde účinnosti novela exekučního a občanského 
soudního řádu 

Zákon mimo jiné ukončí řadu marně vedených exekucí, počítá se zavedením šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by bezvýsledně 
vedená exekuce skončila. Věřitel ji potom může ještě dvakrát prodloužit (pokaždé o tři roky).

    18. 8. 2021    Vyjádření Exekutorské komory k novele exekučního a občanského 
soudního řádu  

Exekutorská komora ČR se vymezila proti retroaktivním účinkům novely dříve zahájených exekucí. Podle schválené novely 
budou zastavovány i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti 
novely. Celé vyjádření Exekutorské komory naleznete v příloze.

    18. 8. 2021    Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1. září 
2021 (maloobchod, služby)  

Vláda schválila rozvolnění s účinností od 1. 9. 2021 v oblasti obchodu a služeb. V restauracích může u jednoho stolu sedět 
6 osob (dosud to byly jen 4 osoby), pokud se nejedná o rodinu. Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí, které budou 
moci být zaplněny na 100 procent. Podrobnosti naleznete v příloze.

    17 8. 2021    Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní 
a efektivnější boj s daňovými úniky  

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se 
o implementaci evropské směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. 
Účinnost novely je navržena k 1. 11. 2022 a k 13. 2. 2023.

    16. 8. 2021    Závěry z kontrol Finančního analytického úřadu (směnárník)  
Dnes našim čtenářům přinášíme Rozhodnutí o přestupku vydané Finančním analytickým úřadem. Jednalo se o osobu 
oprávněnou k výkonu směnárenské činnosti, tedy osobu povinnou podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona. Směnárník 
porušil povinnost uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1 000 EUR neprovedl 
identifikaci klienta (částka směny byla 1 300 EUR).
Udělená pokuta činila 75 000 Kč.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-46-ucetni-reseni-uvolneneho-a-vyporadaciho-podilu-v-s-r-o-a-vyporadaciho-podilu-v-druzstvu-6199-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-46-ucetni-reseni-uvolneneho-a-vyporadaciho-podilu-v-s-r-o-a-vyporadaciho-podilu-v-druzstvu-6199-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/interpretace-narodni-ucetni-rady-i-45-znehodnoceni-stalych-hmotnych-a-nehmotnych-aktiv-testovani-a-vykazovani-6198-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-1-2022-nabyde-ucinnosti-novela-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6195-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyjadreni-exekutorske-komory-k-novele-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6196-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyjadreni-exekutorske-komory-k-novele-exekucniho-a-obcanskeho-soudniho-radu-6196-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-1-zari-2021-maloobchod-sluzby-6194-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-1-zari-2021-maloobchod-sluzby-6194-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zakona-prinese-elektronizaci-v-oblasti-spotrebnich-dani-a-efektivnejsi-boj-s-danovymi-uniky-6191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zakona-prinese-elektronizaci-v-oblasti-spotrebnich-dani-a-efektivnejsi-boj-s-danovymi-uniky-6191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zavery-z-kontrol-financniho-analytickeho-uradu-smenarnik-6190-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Obrat podle zákona o DPH  
jako kritérium pro daňové a účetní účely
Autor: ing. Jiří Vychopeň

Kdy se do obratu podle ZDPH zahrnuje úplata za dodání pozemků, a kdy ne? 
Která plnění bez úplaty se pro účely ZDPH považují za dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu? 
Zahrnují se do obratu např. finanční příspěvky ze státního rozpočtu? A co dotace k ceně? 
Započítají se do obratu úplaty za řemeslnické práce provedené fyzickou osobou pro českou firmu v Německu? 
Co ještě je doplňkovou činností, a co už ne? 
Za který měsíc se do obratu zahrne částka za dodání zboží v červenci, která byla uhrazena zálohově již v červnu, přičemž 
faktura byla vystavena až v srpnu? 
Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v článku pana Jiřího Vychopně.
Jana

Úvod

Pokud fyzická nebo právnická osoba, která dosud není plátcem DPH, samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, jedná 
se podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 
o osobu povinnou k dani, která musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť v případě překročení 
stanovené výše obratu podle tohoto zákona se stává plátcem DPH. U osob povinných k dani, kteří již plátci DPH jsou, je výše 
obratu kritériem pro účely změny zdaňovacího období a také pro účely zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci 
úřední. 

Vymezení obratu pro účely zákona o DPH

Podle § 4a odst. 1 zákona o DPH se pro účely tohoto zákona obratem rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné 
k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

a) zdanitelné plnění,

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c)  plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou 
činností uskutečňovanou příležitostně.

Další důležité pojmy pro zjišťování obratu –  
osoba povinná, úplata

Podle § 5 odst. 2 zákona o DPH osobou povinnou k dani není

a)  člen skupiny,

b)  zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního 
poměru nebo jiného obdobného vztahu.

Ekonomickou činností se podle § 5 odst. 3 zákona o DPH rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, 
včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních 
předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje také činnost spočívající ve využití 
hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu (např. dlouhodobý nájem nemovité věci). 

Poznámka:
V případě nájmu hmotného majetku fyzickou osobou se jedná o ekonomickou činnost této fyzické osoby i v případě, kdy 
pravidelné příjmy z tohoto nájmu jsou zdaňovány jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

1

2

3

13. 8. 2021

Obrat podle zákona o DPH jako kritérium pro daňové a účetní účely
ing. Jiří Vychopeň

https://www.codexisuno.cz/brt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bru?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/brv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/brw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/brx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bry?lang=cs
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Příklad č. 1 – Důchodce s příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pan Jiří, který je starobním důchodcem a není nikde zaměstnán ani neprovozuje žádnou samostatnou výdělečnou 
činnost, pronajímá studentovi po dobu jeho studia byt a nájemné zdaňuje jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona 
o daních z příjmů. Z pohledu zákona o DPH je pan Jiří osobou povinnou k dani, jelikož nájem bytu za účelem získávání 
pravidelného příjmu se považuje za ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o DPH. 

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou 
smlouvu se zaměstnavatelem, na jejímž základě vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, 
případně činnosti osob, které jsou podle zákona o daních z příjmů zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona 
o daních z příjmů.

Příklad č. 2 – Jednatel s. r. o. s příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pan Karel je jednatelem s. r. o. a za výkon této funkce pobírá měsíčně odměnu ve výši 10 000 Kč. 
Výkon funkce jednatele není podle § 5 odst. 3 zákona o DPH samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností, 
jelikož odměna za výkon funkce jednatele je podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé 
činnosti. Kromě toho dostává pan Karel každý měsíc od s. r. o. nájemné za nájem nebytových prostor (přijaté nájemné 
je u něj zdaňováno jako příjem podle § 9 zákona o daních z příjmů). Podle § 5 odst. 1 zákona o DPH je pro účely tohoto 
zákona pan Karel osobou povinnou k dani, jelikož soustavný nájem nebytových prostor se považuje za ekonomickou 
činnost ve smyslu § 5 odst. 2 ZDPH.

Pro zjišťování výše obratu je důležitým pojmem „úplata“, kterou se podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o DPH pro účely tohoto 
zákona rozumí 

1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,

2.  dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 
z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace stanovena 
povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje 
zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

Zjišťování obratu

4.1. Zahrnování úplat do obratu
Při zjišťování výše obratu je nutno přihlédnout i k ustanovením § 13 odst. 4 a 5 a § 14 odst. 3 a 4 zákona o DPH, podle kterých 
se pro účely tohoto zákona považují za dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu i některá plnění uskutečňovaná bez 
úplaty, např.: 

  trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto 
majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

  dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho 
zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, 

  poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících 
s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud byl u přímo souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně,

  poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
  uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento 

majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně jen v částečné výši podle § 72 odst. 6 zákona o DPH, 
  vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném nebo nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí 

majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu nebo vložení hmotného 
majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu.

Příjmy, které nejsou úplatou za uskutečněné plnění v rámci ekonomické činnosti (např. smluvní pokuty, náhrady škody, 
úroky z prodlení apod.) se do obratu podle zákona o DPH nezahrnují. Do obratu se nezahrnují ani přijaté finanční příspěvky 

4
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poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, ze státních fondů, z grantů přidělených podle 
zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle obdobných programů, nejde-li o dotaci k ceně 
podle § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2. zákona o DPH. 

Do obratu podle zákona o DPH se rovněž nezapočítávají úplaty, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění 
s místem plnění mimo tuzemsko. Tuzemskem se podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o DPH rozumí území České republiky. 

Příklad č. 3 – Práce na nemovité věci v Německu

Fyzická osoba, neplátce DPH, vykonává v rámci své řemeslné živnosti instalatérské a topenářské práce pro českou firmu 
na stavbách umístěných v Německu. Jelikož se jedná o službu vztahující se k nemovité věci poskytnutou s místem 
plnění podle § 10 zákona o DPH v Německu, nezahrnují se úplaty za toto plnění do obratu pro účely uvedeného zákona.

Od roku 2015 se do obratu podle zákona o DPH započítávají i příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu 
nebo televize, které jsou podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou 
podle zvláštní sazby daně z příjmů (do 31. 12. 2014 se tyto příjmy nezahrnovaly do obratu pro účely zákona o DPH, neboť 
do uvedeného data se činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní 
sazba daně podle zvláštního právního předpisu, nepovažovaly za ekonomickou činnost).

Příklad č. 4 – Autorské příjmy

Za příspěvky do odborného časopisu v měsících srpnu a září 2021 obdrží autor od téhož plátce daně autorské honoráře, a to:
  za měsíc srpen 2021 v celkové výši 12 000 Kč,
  za měsíc září 2021 v celkové výši 8 000 Kč (u těchto autorských honorářů bude podle příslušných ustanovení zákona 

o daních z příjmů plátcem daně sražena a odvedena daň z příjmů zvláštní sazbou ve výši 15 %, tj. autorovi bude 
zaplaceno 6 800 Kč).

Do obratu podle zákona o DPH se autorovi započítají autorské honoráře za měsíc srpen 2021 ve výši 12 000 Kč i autorské 
honoráře za měsíc září 2021 ve výši 8 000 Kč.

Podle § 4a odst. 1 písm. b) zákona o DPH se do obratu pro účely tohoto zákona zahrnují i veškeré úplaty za plnění osvobozená 
od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku.

Příklad č. 5 – Dodání zboží do Rakouska

V červenci 2021 dodá český podnikatel zboží do Rakouska firmě registrované k dani z přidané hodnoty v Rakousku, 
a to za dohodnutou cenu ve výši 30 000 EUR. Podle § 7 odst. 2 zákona o DPH se v tomto případě jedná o dodání zboží 
s místem plnění v tuzemsku, které je podle § 64 odst. 1 zákona o DPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. 
Uvedená dohodnutá cena za dodané zboží se po přepočtu na českou měnu podle ustanovení § 4 odst. 8 zákona o DPH 
započítá českému podnikateli do obratu podle tohoto zákona za měsíc červenec 2021.

Podle § 4a odst. 1 písm. c) zákona o DPH se do obratu pro účely tohoto zákona zahrnují i úplaty za plnění osvobozená od 
daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o DPH, jestliže tato plnění nejsou doplňkovou činností 
uskutečňovanou příležitostně. Toto ustanovení se vztahuje na 

  finanční činnosti podle § 54 zákona o DPH (např. převod cenných papírů, převod podílů v obchodních korporacích, 
poskytování úvěrů a peněžních zápůjček, směnárenská činnost),

  penzijní činnosti podle § 54a zákona o DPH (tj. poskytování a zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo 
penzijního připojištění),

  pojišťovací činnosti podle § 55 zákona o DPH (tj. poskytování pojištění nebo zajištění a služby související s pojištěním 
nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění), 

  dodání nemovité věci osvobozené od daně podle § 56 zákona o DPH (např. dodání stavby pevně spojené se zemí po 
uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu) a

  nájem nemovité věci osvobozený od daně podle § 56a zákona o DPH.

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 302/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o DPH s účinností od 1. 1. 2009, by se při 
posuzování pojmu „doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ mělo vycházet z rozsudků Evropského soudního dvora 
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(např. C-77/01), podle kterých může být měřítkem pro určení, zda se v konkrétním případě jedná o doplňkovou činnost 
či nikoliv např. výše příjmů z doplňkové činnosti v poměru k příjmům z hlavní části vykonávané činnosti, poměr obratu 
z doplňkové činnosti k celkovému obratu, použití majetku a personálu k výkonu doplňkové činnosti apod. V Informaci 
o uplatňování DPH pro územně samosprávné celky, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR v souvislosti se změnami ve 
vymezení obratu od 1. 1. 2009, je mimo jiné uvedeno, že „za příležitostnou činnost se považuje taková činnost, která není 
prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad její soustavnosti, který je vyjádřen záměrnou opakovatelností, na její 
uskutečňování není vyčleněný personál, náklady a úplata přijatá za takovou činnost je v porovnání s celkovým obratem 
minimální. Jedná se o činnost, která je uskutečněním něčeho výjimečného, nahodilého a nepředvídaného“. 

Na rozdíl od nájmu nemovitých věcí je nájem movitých věcí, jedná-li se o ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 2 zákona 
o DPH, zdanitelným plněním a úplata za toto plnění se vždy započítává do obratu pro účely tohoto zákona.

Příklad č. 6 – Zaměstnanec s příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Pan Miloš je zaměstnancem společnosti s ručením omezeným, přičemž kromě příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona 
o daních z příjmů má od 1. 6. 2021 také pravidelný příjem z nájmu osobního automobilu, který bude zdaňovat podle 
§ 9 zákona o daních z příjmů. Jelikož se jedná o ekonomickou činnost podle § 5 odst. 3 zákona o DPH, je pan Miloš od 
uvedeného data osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 1 uvedeného zákona, přičemž do obratu podle tohoto zákona 
se mu od 1. 6. 2021 započítává nájemné za osobní automobil ve sjednané výši podle nájemní smlouvy, zatímco příjmy 
ze závislé činnosti se mu do obratu nezapočítávají.

4.2. Obrat v případě nájmu majetku ve spoluvlastnictví
Při nájmu majetku ve spoluvlastnictví podle § 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) se do obratu podle zákona o DPH zahrnuje každému spoluvlastníkovi pronajímané věci taková částka ze sjednané 
celkové úplaty za nájem společné věci (nájemné), která odpovídá míře, kterou se daný spoluvlastník podílí na právech 
a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

Příklad č. 7 – Nájem budovy ve spoluvlastnictví tří fyzických osob

Pronajímaná budova je v podílovém spoluvlastnictví tří fyzických osob (nikdo z nich není dosud plátcem DPH), jejichž 
spoluvlastnické podíly jsou podle zápisu v katastru nemovitostí následující:

  50 % spoluvlastník A, 

  30 % spoluvlastník B,

  20 % spoluvlastník C.

Sjednaná úplata za nájem budovy (nájemné) činí 80 000 Kč měsíčně. Bez ohledu na to, jak postupují jednotliví 
spoluvlastníci z hlediska daně z příjmů, se pro účely daně z přidané hodnoty započítává do obratu spoluvlastníka A měsíčně 
40 000 Kč (tj. 50 % z celkového sjednaného nájemného), do obratu spoluvlastníka B se započítává měsíčně 24 000 Kč 
(tj. 30 % z celkového sjednaného nájemného) a do obratu spoluvlastníka C se započítává měsíčně 16 000 Kč (tj. 20 % 
z celkového sjednaného nájemného). 

4.3. Obrat v případě nájmu majetku ve společném jmění manželů
V případě nájmu majetku ve společném jmění manželů se obvykle postupuje tak, že úplaty za nájem majetku ve 
společném jmění manželů eviduje a vykazuje pro účely zákona o DPH ten z manželů, který příjmy z nájmu uvádí ve 
svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tento postup sice nemá jednoznačnou oporu v zákoně o DPH, ale uvedený 
zákon jej ani nevylučuje. V minulosti se k tomuto problému vyjádřilo Ministerstvo financí tak, že by se mělo v konkrétním 
případě postupovat podle toho, jak mají manželé mezi sebou právně upravenu správu společného majetku. Od 1. 1. 2014 
ale platí podle ustanovení § 713 občanského zákoníku, že se součástmi společného jmění nakládají, hospodaří s nimi 
a spravují je oba manželé nebo jeden z nich podle dohody, přičemž povinnosti a práva spojená se společným jměním 
nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
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4.4. Zjišťování výše obratu
Do obratu podle zákona o DPH vstupují částky úplat za vymezená uskutečněná plnění v rámci uskutečňování ekonomických 
činností osoby povinné k dani vždy k datu uskutečnění těchto plnění, nikoliv k datu přijetí úplaty nebo zaúčtování do výnosů 
podle účetních předpisů. Úplaty za plnění vymezená v § 4a odst. 1 zákona o DPH se tedy do obratu osoby povinné k dani 
započítávají vždy ke dni uskutečnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, bez ohledu na to, zda a kdy jsou tyto úplaty 
zaplaceny. 

Úplaty přijaté před uskutečněním vymezených plnění se do obratu započítávají až ke dni uskutečnění těchto plnění. 

Příklad č. 8 – Úplata přijatá před uskutečněním dodání zboží

Podnikatel, který dosud není plátcem DPH, dodá zboží odběrateli dne 29. 7. 2021, přičemž fakturu za dodané zboží 
vystaví dne 3. 8. 2021. Úhradu za zboží ve výši 120 000 Kč však podnikatel obdržel již 24. 6. 2021, kdy mu odběratel 
zaplatil předem celou dohodnutou cenu za zboží v uvedené výši formou zálohy. Do obratu podnikatele pro účely 
zákona o DPH se částka 120 000 Kč zahrne za měsíc červenec 2021, kdy dodáním zboží odběrateli dojde k uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro účely zahrnutí úplaty do obratu pro účely zákona o DPH se postupuje 
podle příslušných ustanovení § 21 odst. 1 až 8 tohoto zákona. Den uskutečnění plnění osvobozených od daně, které se podle 
§ 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH také zahrnují do obratu, se podle ustanovení § 21 odst. 9 tohoto zákona posuzuje 
obdobně jako při uskutečnění zdanitelných plnění, avšak u nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na 
odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Příklad č. 9 – Částečná úhrada za poskytnutou službu

Podnikatel, který je fyzickou osobou a pro účely daně z příjmů vede daňovou evidenci, poskytl dne 30. 3. 2021 
zákazníkovi službu a dne 1. 4. 2021 zákazníkovi vystavil za toto zdanitelné plnění daňový doklad (fakturu) na částku 
60 000 Kč. Dne 14. 4. 2021 zákazník uhradil podnikateli pouze částku 20 000 Kč a zbývající část faktury, tj. 40 000 Kč 
zůstane do konce roku 2021 neuhrazena (k 31. 12. 2021 podnikatel tuto neuhrazenou částku uvede v daňové 
evidenci pro účely daně z příjmů jako pohledávku). Do obratu podnikatele podle zákona o DPH se však celá úplata 
za poskytnutou službu ve výši 60 000 Kč započítá v měsíci březnu 2021, ve kterém došlo k uskutečnění tohoto 
zdanitelného plnění. Podle § 21 odst. 3 zákona o DPH se v tomto případě považuje zdanitelné plnění za uskutečněné 
dnem poskytnutí služby.

Podle § 4a odst. 2 zákona o DPH se do obratu nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku; to 
ale neplatí, pokud je dodání či poskytnutí dlouhodobého majetku nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby 
povinné k dani.

Podle § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH se pro účely tohoto zákona dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je

1.  hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, 
pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude 
za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý 
majetek uživatele,

2. odpisovaným nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví,

3.  pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví; pozemek 
přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno 
na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele, nebo

4.  technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů v případě technického zhodnocení hmotného 
majetku, nebo technickým zhodnocením podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě technického 
zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,

Poznámka:
Při dodání pozemků je třeba rozlišovat dodání pozemků, které jsou podle účetních předpisů dlouhodobým hmotným 
majetkem (úplata za dodání těchto pozemků se do obratu podle zákona o DPH nezahrnuje), a dodání pozemků, které jsou 
jako zboží nakupovány za účelem prodeje osobou povinnou k dani, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých 
věcí (v tomto případě se úplata za dodání pozemků zahrnuje do obratu podle zákona o DPH).

Obrat podle zákona o DPH jako kritérium pro daňové a účetní účely
ing. Jiří Vychopeň

https://www.codexisuno.cz/brI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/brX?lang=cs
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https://www.codexisuno.cz/brY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/brZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bs0?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bs1?lang=cs
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Pro zjišťování skutečné výše obratu podle zákona o DPH si osoba povinná k dani, která dosud není plátcem, musí průběžně 
vést údaje o úplatách za uskutečněná plnění započítávaná do obratu podle § 4a uvedeného zákona, jelikož z daňové evidence 
pro účely daně z příjmů ani z účetnictví vedeného podle účetních předpisů není obvykle možné zjistit přesnou výši obratu 
pro účely zákona o DPH (možné to bylo jen do konce roku 2008, kdy se výše obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty 
odvíjela u osob vedoucích účetnictví ze zaúčtovaných výnosů a u osob nevedoucích účetnictví od evidovaných příjmů). 

Od roku 2009 již zákon o DPH neobsahuje žádné zvláštní ustanovení o přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody 
a služeb. V souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty se od uvedeného data 
považuje i přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody vždy za dodání zboží a přeúčtování služby vždy za poskytnutí 
služby. Přeúčtování jakékoliv částky za přijaté zdanitelné plnění na jinou osobu se tedy u osoby povinné k dani posuzuje 
jako úplata za uskutečnění jejího zdanitelného plnění pro tuto jinou osobu, tudíž vstupuje osobě povinné k dani do obratu. 
Obdobně to platí i při přeúčtování úplat za přijatá plnění osvobozená od daně. Na zahrnování přeúčtovaných částek do 
obratu nemá u osob povinných k dani, které dosud nejsou plátci, žádný vliv ani ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH, 
podle kterého se za stanovených podmínek nezahrnuje do základu daně částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na 
úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Uvedené ustanovení se týká výslovně plátců, kterým vymezuje 
podmínky pro nezahrnování přeúčtovaných částek do základu daně. V Informaci MF ČR k ustanovení § 36 odst. 11 zákona 
o DPH z roku 2008 je uvedeno, že pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu nebo teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu 
a prodává je následně jiné osobě, je tento „přeprodej“ nakoupeného plnění poskytnutím služby nebo dodáním zboží ve 
smyslu § 2 zákona o DPH.

Obrat jako kritérium vzniku plátce DPH

Podle § 6 odst. 1 zákona o DPH se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně 
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč, stane plátcem, s výjimkou osoby, 
která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

Podle § 6 odst. 2 zákona o DPH se osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 stává plátcem od prvního dne druhého 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve 
(např. na základě dobrovolné registrace k DPH podle § 6f zákona o DPH).

Osoba povinná k dani, která se stala plátcem z důvodu překročení limitu obratu stanoveného v § 6 odst. 1 zákona o DPH, je 
podle § 94 odst. 1 tohoto zákona povinna podat přihlášku k registraci plátce, a to do 15 dnů po skončení kalendářního 
měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

Příklad č. 10 – Vznik plátce překročením limitu obratu

Osoba povinná k dani překročí stanovený limit 1 000 000 Kč obratu v měsíci srpnu 2021. Z uvedeného důvodu se tato osoba 
povinná k dani stane od 1. 10. 2021 plátcem, přičemž přihlášku k registraci plátce bude povinna podat do 15. 9. 2021.

Obrat podle zákona o DPH u společníků společnosti

Podle současné právní úpravy postupují společníci společnosti při zjišťování obratu podle § 4a odst. 1 a 2 zákona o DPH. 
Podle těchto ustanovení je obratem každého společníka společnosti součet obratu dosaženého společníkem v rámci 
společnosti a obratu dosaženého jím samostatně mimo společnost.

Poznámka:
Podle dřívější právní úpravy se do obratu společníka společnosti zahrnoval individuální obrat dosahovaný tímto společníkem 
samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností.

Naplnění podmínek pro vznik plátce DPH se u společníků společnosti sleduje samostatně u každého jednotlivého společníka 
bez ohledu na naplnění či nenaplnění těchto podmínek u ostatních společníků. To znamená, že pokud se jeden ze společníků 
společnosti stane z důvodu překročení obratu stanoveného v § 6 zákona o DPH plátcem, je podle § 94 odst. 1 tohoto zákona 
tento společník povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil 
stanovený obrat. 
Podle současné právní úpravy mohou být společníky jedné společnosti plátci i osoby, které plátci nejsou. Společníci, kteří 
dosud nejsou plátci, se mohou registrovat k dani a stát se plátci dobrovolně podle § 6f a 94a zákona o DPH. 

5
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Příklad č. 11 – Obrat u společníků společnosti

Od roku 2018 podnikají spolu jako společníci společnosti dva podnikatelé s tím, že na společných příjmech a společných 
výdajích se podílejí oba rovným dílem. Ani jeden ze společníků dosud není plátcem DPH, jelikož u nich obrat ze společné 
činnosti za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zatím nikdy nepřesáhl 1 000 000 Kč. Od 1. 1. 2021 začal jeden ze 
společníků podnikat i mimo společnost a k 31. 7. 2021 u něj součet jeho obratu ze společného podnikání ve společnosti 
a obratu z individuálního podnikání mimo společnost přesáhne za období 12 bezprostředně předcházejících po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, čímž se tento společník stane od 1. 9. 2021 plátcem DPH. 
Druhý společník může i po tomto datu zůstat nadále neplátcem DPH, případně se může také stát plátcem na základě 
dobrovolné registrace podle § 94a zákona o DPH.

Obrat jako kritérium změny zdaňovacího období plátce

Podle § 99 zákona o DPH je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Podle § 99a odst. 1 písm. a) zákona o DPH se plátce, 
jehož obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, může rozhodnout, že jeho zdaňovacím 
obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud změnu z měsíčního zdaňovacího období na čtvrtletní 
zdaňovací období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Tato možnost se nevztahuje 
na plátce, který je nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona o DPH. Podle § 99a odst. 3 zákona o DPH nelze uvedenou 
změnu zdaňovacího období učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující 
kalendářní rok.

V § 99a odst. 5 zákona o DPH je stanoveno, jak se pro účely změny zdaňovacího období stanoví obrat v některých specifických 
případech, a to

a) při fúzi obchodních korporací, kdy se obrat stanoví jako součet obratů obchodních korporací zúčastněných na fúzi,

b) při rozdělení obchodních korporací, kdy se obrat stanoví

 1.  v případě rozdělení rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní korporace připadající na nástupnickou 
obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní korporace,

 2.  v případě rozdělení odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní korporace připadající na 
nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní korporace,

c)  při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez 
likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této obchodní společnosti.

Obrat jako kritérium pro zrušení registrace na žádost plátce

Podle § 106b odst. 1 písm. a) bodu 1. zákona o DPH může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 
požádat o zrušení registrace, pokud uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem, a jeho obrat nedosáhl za 12 bezprostředně 
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč.

Podle § 106b odst. 3 zákona o DPH může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat o zrušení registrace, pokud uplynuly 3 měsíce ode 
dne, kdy se stal plátcem, a jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 250 000 Kč.

Obrat jako kritérium pro vznik povinnosti vést účetnictví

Obrat podle zákona o DPH je po určité modifikaci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o účetnictví“) také kritériem pro vznik povinnosti podnikajících fyzických osob vést účetnictví. 

Podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví se fyzická osoba, která je podnikatelem, stává od prvního dne kalendářního 
roku účetní jednotkou, pokud její obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této 
daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci její podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 
částku 25 000 000 Kč.

Podle § 4 odst. 3 zákona o účetnictví jsou tyto účetní jednotky povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období 
následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém 
přestaly být účetní jednotkou, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), g) nebo h) zákona o účetnictví. 
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Do obratu pro účely zákona o účetnictví se tedy zahrnují kromě obratu vymezeného v 4a zákona o DPH i veškeré další úplaty 
za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně nebo bez nároku na odpočet daně (tj. i plnění osvobozená od 
daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko).

Poznámka:
Obrat uvedený v § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví je nutno odlišit od „ročního úhrnu čistého obratu“, který je jedním ze 
tří kritérií pro kategorizaci účetních jednotek a pro vznik povinnosti účetních jednotek mít účetní závěrku ověřenu auditorem. 
Podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví se pro účely tohoto zákona ročním úhrnem čistého obratu rozumí výše výnosů snížená 
o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? A CO DALŠÍHO PRO VÁS  
NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ PŘÍKLADY

   DPH 005 – Obrat | ing. Mgr. Olga Hochmannová | 1. 1. 2021
   DPH 006 – Obrat zdravotnického zařízení | ing. Mgr. Olga Hochmannová | 1. 1. 2021
   DPH 117 – Co je a není předmětem daně z přidané hodnoty a jak vypočítat obrat pro účely ZDPH  

ing. Ivana Pilařová | 1. 1. 2021

Obrat podle zákona o DPH jako kritérium pro daňové a účetní účely
ing. Jiří Vychopeň

3DENNÍ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE OFFLINE
S MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ ONLINE

9.–11. listopadu 2021 v Bohuňovicích

Program:
1. den – ing. Pěva Čouková | Účetnictví
2. den –  ing. Mgr. Olga Hochmannová | Problematika ZDPH
3. den –  ing. Otakar Machala QUD | Problematika zákona 

o daních z příjmů aktuálně

»  V případě zájmu o účast offline prosíme zaškrtnout při nákupu možnost "CHCI SE ZÚČASTNIT 
OFFLINE V DEN KONÁNÍ"  – Vaše místo bude zarezervováno po provedení úhrady.  
Offline je k dispozici pouze při účasti na celé konferenci. POČET MÍST JE OMEZEN. 

» Pro sledování ONLINE je možno zakoupit jednotlivé dny.

» Se záznamem tzv. "navěky":
 -  možno sledovat v den živého vysílání online s možností  

pokládání dotazů
 - možno sledovat zpětně ze záznamu

ucetni-portal.cz/3denni-podnikatelska-konference-2021-online-160-S.html

https://www.codexisuno.cz/bru?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bsq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bsr?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/obrat-2628-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/obrat-zdravotnickeho-zarizeni-2629-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/co-je-a-neni-predmetem-dane-z-pridane-hodnoty-a-jak-vypocitat-obrat-pro-ucely-zdph-2719-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/3denni-podnikatelska-konference-2021-online-160-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3denni-podnikatelska-konference-2021-online-160-S.html
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Druhy paušálů u poplatníka  
s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP
Autor: ing. Ivan Macháček

Paušální výdaje a paušální daň – tyto pojmy jsou každému, kdo má mezi svými klienty fyzické osoby, jistě důvěrně známy. 
Avšak některé důsledky přechodů mezi skutečnými výdaji a paušálními výdaji jsou mnohdy v zákoně skryty. Díky sérii článků 
pana Ing. Ivana Macháčka si můžete tyto své znalosti a dovednosti značně prohloubit. První článek ze série 3 článků se zabývá 
přechodem ze skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak v § 7 a § 9 ZDP. Články jsou obohaceny o praktické příklady, 
které mnohdy i překvapí, pojďte si tento článek přečíst a získat tak mnohem lepší přehled, co vše nám tyto možnosti skýtají.
Ivan Rota

Ve třech částech seriálu si blíže s využitím příkladů rozebereme tři druhy paušálů, které podle zákona o daních z příjmů může 
uplatnit fyzická osoba s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované podle § 7 ZDP. Jedná se o:
1. uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP,
2. uplatnění paušální daně podle § 2a a § 7a ZDP,
3. uplatnění paušálních výdajů na dopravu podle § 24 odst. 2 písm zt) ZDP.

Vždy si rozebereme podstatu příslušného paušálu, jeho výhody a nevýhody a na příkladech si ukážeme uplatnění tohoto 
paušálu s uvedením optimálního řešení.

Kdo si může uplatnit paušální výdaje?

Řešení paušálních výdajů poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti nalezneme v § 7 odst. 7 a odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“). Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy zdaňovanými podle § 7 odst. 1 písm. a) 
až c) a odst. 2 ZDP anebo s příjmy z nájmu zdaňovanými podle § 9 ZDP se může kdykoliv rozhodnout, a namísto výdajů 
prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatnit výdaje procentem z příjmů. Rozhodnutí 
o  uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale 
i v průběhu zdaňovacího období, respektive až po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání 
k dani z  příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější. Takto může postupovat i poplatník s příjmy ze 
zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňovanými podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.

Výše paušálních výdajů v roce 2021

Pro jednotlivé činnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob je stanovena následující procentuální výše paušálních výdajů 
z dosažených příjmů s limitující výší paušálních výdajů odvozenou z horní hranice příjmů 2 milióny Kč. Pokud poplatník 
u jednotlivých činností dosáhne za zdaňovací období vyšší příjmy než 2 milióny Kč, pak vždy zůstávají možné paušální výdaje 
ve výši jejich horní limitující hranice.

Druh příjmů Výše paušálních výdajů 2021

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živnostenského podnikání 
řemeslného podle § 7 odst. 1 písm. a), b)

80 %

- maximálně 1 600 000 Kč

Příjem ze živnostenského podnikání ostatního podle § 7 odst. 1 písm. b)
60 %

- maximálně 1 200 000 Kč

Příjem z jiného podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c), příjem z užití nebo poskytnutí práv 
z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému 
podle § 7 odst. 2 písm. a) a příjem z výkonu nezávislého povolání podle § 7 odst. 2 písm. c)

40 %

- maximálně 800 000 Kč

Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku podle § 7 odst. 2 písm. b) 
a příjem z nájmu podle § 9

30 %

- maximálně 600 000 Kč

Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, která není provozována 
podnikatelem, podle § 10 odst. 1 písm. a)

80 %

- maximálně 1 600 000 Kč

1

2

23. 6. 2021

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP

ing. Ivan Macháček
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Poznamenáváme, že příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, 
přestože k této činnosti je potřeba podnikatelské oprávnění, jsou začleněny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP a poplatník může 
v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům paušální výdaje pouze ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně ve výši 
stanovené zákonem (půjde například o situaci, kdy poplatník nemá k dispozici živnostenské oprávnění a provádí podnikání 
„na černo“; v tomto případě nemůže uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů, ale jen 40 % příjmů).

Příklad č. 1 – Přechod z daňové evidence na paušální výdaje
Podnikatel provozuje řemeslnou živnost a vede daňovou evidenci. Jeho manželka je bez zdanitelných příjmů 
a je v domácnosti. Podnikatel dosáhne za rok 2021 zdanitelné příjmy ve výši 1 990 000 Kč a daňově uznatelné 
výdaje ve výši 1 200 000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá. 

Porovnání zdanění v roce 2021

Údaje v Kč Uplatnění paušálních výdajů Uplatnění skutečných výdajů

Zdanitelné příjmy 1 990 000 1 990 000

Výše výdajů 1 592 000 1 200 000

Základ daně z příjmů 398 000 790 000

Daň z příjmů 59 700 118 500

Základní sleva na dani na poplatníka 27 840 27 840

Sleva na dani na manželku 24 840 24 840

Výsledná daň 7 020 65 820

V daném případě je pro poplatníka výhodné v daňovém přiznání za rok 2021 přejít z daňové evidence na paušální 
výdaje. Poplatník však nesmí zapomenout na případnou úpravu základu daně z příjmů za rok 2020 podle § 23 odst. 8 
písm. b) ZDP v podaném dodatečném daňovém přiznání za rok 2020 včetně podání opravného přehledu na OSSZ.

Pozitivním výsledkem přechodu na paušální výdaje v roce 2021 je i snížení odvodu pojistného na sociální a zdravotní 
pojištění. Při uplatnění paušálních výdajů je u poplatníka za rok 2021 nižší základ daně z příjmů než při uplatnění 
skutečných výdajů, což má dopad na jeho odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to snížení o částku  
0,5 x (790 000 Kč - 398 000 Kč) x 0,427 = 83 692Kč. V daném případě poplatník přechodem na uplatnění paušálních 
výdajů v roce 2021 sníží daňové zatížení o 58 800 Kč a pojistné zatížení o 83 692 Kč.

Příklad č. 2 – Přechod z paušálních výdajů na daňovou evidenci
Živnostník dosáhne za rok 2021 příjmy podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP ve výši 950 000 Kč. Dosud uplatňuje paušální 
výdaje ve výši 60 % z příjmů. V průběhu roku 2021 provede opravu své provozovny, nakoupí nový kancelářský 
nábytek do kanceláře, nový počítač a kopírku. V rámci přípravy daňového přiznání za rok 2021 zjistí v únoru 
roku 2022, že jeho skutečné daňové výdaje včetně odpisů z hmotného majetku dosáhnou výše 610 000 Kč. 
K  31. 12. 2020 neeviduje žádné pohledávky. Poplatník uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.

Porovnání zdanění v roce 2021

Údaje v Kč Uplatnění paušálních výdajů Uplatnění skutečných výdajů

Zdanitelné příjmy 950 000 950 000

Výše výdajů 570 000 610 000

Základ daně z příjmů 380 000 340 000

Daň z příjmů 57 000 51 000

Základní sleva na dani na poplatníka 27 840 27 840

Výsledná daň z příjmů 29 160 23 160

Pro poplatníka je v roce 2021 výhodnější přejít z paušálních výdajů na vedení daňové evidence. Pozitivním výsledkem 
přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje v roce 2021 je i snížení odvodu pojistného na sociální a zdravotní 
pojištění. Při uplatnění paušálních výdajů je u poplatníka za rok 2021 vyšší základ daně z příjmů než při uplatnění 
skutečných výdajů, což má dopad na jeho odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to zvýšení o částku 0,5 x 
(380 000 Kč - 340 000 Kč) x 0,427 = 8 540 Kč. V daném případě při přechodu v roce 2021 z paušálních výdajů na skutečné 
výdaje poplatník sníží daňové zatížení o 6 000 Kč a pojistné zatížení o 8 540 Kč.

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP

ing. Ivan Macháček
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Zásady pro uplatnění paušálních výdajů

Pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho z druhu příjmů podle § 7 odst. 1 písm. a) 
až c) a odst. 2 ZDP, musí podle pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn GFŘ D-22“) k § 7 odst. 7 ZDP uplatnit 
paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které totiž tvoří jeden 
dílčí základ daně (s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP). V tomto případě musí poplatník vést přesnou evidenci jednotlivých 
druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.

Pokud má poplatník příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 
komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, může 
u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře na k.s. paušální 
výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně podle § 7 ZDP.

Ze znění § 7 odst. 7 ZDP vyplývá, že způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně změnit. Pokud tedy 
poplatník uplatní v řádném daňovém přiznání daňové výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, nemůže 
v dodatečném daňovém přiznání změnit způsob uplatnění výdajů a přejít z paušálních výdajů na daňové výdaje 
v prokázané výši podle § 24 ZDP, i když by to bylo pro něho daňově výhodnější. Tento zákaz dodatečné změny ve 
způsobu uplatnění výdajů se však nevztahuje na dodatečný přechod z daňových výdajů v prokázané výši uplatněných 
v řádném daňovém přiznání na uplatnění paušálních výdajů v dodatečném daňovém přiznání.

Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který vede účetnictví. V § 7 odst. 8 ZDP se uvádí, že 
pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní 
jednotkou. Při uplatnění paušálních výdajů je pro stanovení jejich výše i u těchto poplatníků rozhodující nikoliv výnos ve 
smyslu účetních předpisů, ale stejně jako u neúčtujících poplatníků příjem, a sice takový, který by tito účtující poplatníci podle 
zákona o daních z příjmů měli, pokud by nebyli poplatníky vedoucí účetnictví. I tito poplatníci, kteří jsou účetní jednotkou 
a uplatňují výdaje paušálem, jsou povinni vést záznamy o příjmech ve smyslu § 7 odst. 8 ZDP, stejně jako neúčtující poplatníci. 
Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty. 

Poplatník, který uplatňuje daňové výdaje procentem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP, nemá majetek 
zahrnutý v obchodním majetku. Majetek lze do obchodního majetku zahrnout pouze při vedení daňové evidence anebo 
při vedení účetnictví (§ 4 odst. 4 ZDP). Datum přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů 
procentem z příjmů je u poplatníka, který dosud vedl daňovou evidenci, i datem vyřazení majetku z obchodního majetku.
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Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
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Ať už se svým výsledkem budete spokojeni, nebo ne, vždy můžete být ještě lepší.

ONLINE SEMINÁŘE – BALÍČEK Č. 5 – PROBLEMATIKA FYZICKÝCH OSOB

1. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené | ing. Jiří Klíma | 16. 11. 2020 

2. Bezúplatné příjmy, závislá činnost | ing. Jiří Klíma | 30. 11. 2020 | NEW WAY 

3. Příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku | ing. Jiří Klíma | 07. 12. 2020 

4. Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové přiznání FO | ing. Jiří Klíma | 5. 1. 2021 

5.  Paušální daň, zpětné uplatnění daňové ztráty, daňové odepisování nově, kompenzační  
bonus jaro 2021 | ing. Jiří Klíma | 22. 3. 2021 | NEW WAY 

6. Daňové přiznání - fyzické osoby | Bc. Blanka Marková | 15. 4. 2021 

VYZKOUŠEJTE NAŠE TESTY NA FYZICKÉ OSOBY

1. TEST – 21 OTÁZEK – FYZICKÉ OSOBY 2. TEST – 21 OTÁZEK – FYZICKÉ OSOBY
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Možné nevýhody paušálních výdajů

I když má uplatnění paušálních výdajů své prokazatelné výhody (daňové i administrativní), nesmí podnikatel při svém 
rozhodování o případném přechodu na paušální výdaje zapomenout na následující skutečnosti:

  Po dobu uplatnění paušálních výdajů nelze uplatnit daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, ani 
nelze přerušit daňové odpisy hmotného majetku. Při uplatnění paušálních výdajů nadále probíhá daňové odpisování 
hmotného majetku a tyto odpisy jsou vedeny pouze evidenčně;

  Pokud poplatník s příjmy podle § 7 ZDP zakoupí hmotný majetek ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje 
procentem z příjmů a nevede účetnictví, nemůže jej zařadit do obchodního majetku (tento při vedení paušálních 
výdajů neexistuje), a tudíž nemůže zahájit odpisování hmotného majetku ani evidenčně. V případě, že v následujícím 
zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, bude mít obchodní 
majetek a zakoupený hmotný majetek v období, kdy uplatňoval paušální výdaje, může vložit do obchodního majetku 
a zahájit jeho daňové odpisování v prvním roce odpisování ze vstupní ceny stanovené podle § 29 ZDP; 

  Při uplatnění paušálních výdajů nelze navíc uplatnit paušální výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, 
protože v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka;

  Uplatnění paušálních výdajů má negativní dopad po ukončení finančního leasingu hmotného majetku, kdy převedený 
hmotný majetek za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci nemůže poplatník zařadit do obchodního majetku, 
a tím není splněna podmínka daňové účinnosti úplaty za dobu trvání finančního leasingu podle § 24 odst. 4 ZDP (za 
dobu, kdy poplatník ještě neuplatňoval paušální výdaje);

  Poplatník při uplatnění paušálních výdajů nemůže vytvářet rezervu na opravu hmotného majetku.

Úprava základu daně při změně na paušální výdaje

Při přechodu z uplatnění prokazatelných výdajů na uplatnění paušálních výdajů se vztahuje na poplatníka povinnost provést 
úprava základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Základ daně je nutno upravit za zdaňovací období předcházející 
zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, a to u poplatníků, kteří vedou účetnictví 
podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 1 ZDP a u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP.

Přitom může dojít ke třem časovým možnostem rozhodnutí poplatníka o přechodu z prokazatelných výdajů na paušální výdaje:

a)  poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2021 ještě před odevzdáním 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 – v tomto případě nezbytné úpravy 
základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování 
výdajů (úprava základu daně za rok 2020), promítne poplatník již v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období 2020 
podávaném v zákonném termínu pro odevzdání tohoto daňového přiznání;

b)  poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2021 v průběhu kalendářního roku 
2021 – v tomto případě nezbytné úpravy základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve 
kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů (úprava základu daně za rok 2020), promítne poplatník v dodatečném 
daňovém přiznání za zdaňovací období 2020;

c)  poplatník se rozhodne o přechodu na paušální výdaje ve zdaňovacím období 2021 po uplynutí kalendářního roku 
2021, a to v návaznosti na zjištění skutečných výdajů za rok 2021 v souvislosti s přípravou daňového přiznání 
k dani z příjmů za zdaňovací období 2021 – v tomto případě nezbytné úpravy základu daně za zdaňovací období 
předcházející zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů (úprava základu daně za rok 
2020), promítne poplatník v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období 2020.

Z ustanovení § 23 odst. 8 ZDP vyplývá, že při úpravě základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu 
období, ve kterém došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů, se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže 
podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani 
za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Tedy ve výše uvedené variantě b) i c) postačí, 
když dodatečné daňové přiznání obsahující úpravu základu daně za zdaňovací období 2020 podá poplatník nejpozději do 
zákonného termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2021 (tedy do 1. 4. 2022, resp. do 2. 5. 2022 při podání 
daňového přiznání elektronicky) a pokud do tohoto termínu zaplatí i zvýšení daně z titulu úpravy základu daně za rok 2020, 
nebude jeho postup podléhat žádným daňovým sankcím.

4
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Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP

ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/bhO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bhO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bhS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bie?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bif?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/big?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bih?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bii?lang=cs


Účetní měsíčník č. 07–08/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Příklad č. 3 – Úprava základu daně při přechodu na paušál a řešení pohledávky

Za zdaňovací období 2021 dosáhne podnikatel podnikající v rámci řemeslné živnosti příjmy ve výši 900 000 Kč 
a k tomu daňově uznatelné výdaje v prokázané výši 340 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2021 chce proto 
podnikatel uplatnit výdaje procentem z příjmů, přičemž dosud vedl daňovou evidenci. K 31. 12. 2020 vykázal 
neuhrazené pohledávky za provedené služby ve výši 150 000 Kč, vytvořené rezervy na opravy hmotného 
majetku ve výši 70 000 Kč a neuhrazené faktury za vyúčtování plynu a elektřiny ve výši 65 000 Kč.

V souvislosti s přechodem z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů v roce 2021 musí 
poplatník upravit základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období, a to formou podání dodatečného 
daňového přiznání za rok 2020, a to následovně:

Zvýšení základu daně:

Výše pohledávek  150 000 Kč
Zůstatek rezerv 70 000 Kč

Snížení základu daně:

Výše dluhů 65 000 Kč

Celková úprava základu daně za zdaňovací období 2020 v dodatečném daňovém přiznání činí 220 000 Kč - 65 000 Kč, 
tedy zvýšení o 155 000 Kč.

V dodatečném daňovém přiznání za rok 2020 dochází k dodatečnému zdanění neuhrazené pohledávky do 
31. 12. 2020. Podle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP se již do základu daně nezahrnují částky, které již byly zdaněny u téhož 
poplatníka. Pokud dojde k úhradě pohledávky z roku 2020 ve zdaňovacím období 2021, kdy poplatník již uplatňuje 
výdaje procentem z  příjmů, bude příjem z této uhrazené pohledávky z roku 2020 vyloučen s odvoláním na výše 
uvedené znění zákona ze zdanitelných příjmů roku 2021. Paušální výdaje v roce 2021 budou pak stanoveny procentem 
z příjmů dosažených v roce 2021, ve kterých již není zahrnuta uhrazená pohledávka z roku 2020, tzn. z částky  
900 000 Kč - 150 000 Kč = 750 000 Kč. Za zdaňovací období 2021 tak uplatní poplatník paušální výdaje:  
750 000 Kč x 0,80 = 600 000 Kč.

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP

ing. Ivan Macháček

Se záznamem tzv. "navěky":
 » možno sledovat v den živého vysílání online s možností pokládání dotazů
 » možno sledovat zpětně ze záznamu
6 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut) | čas konání: 9.00 – 14.00 hodin

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

30. září 2021
 ing. Otakar Machala QUD | Paušální daň, zpětné uplatnění daňové 
ztráty, daňové odepisování nově

13. října 2021
ing. Ivana Pilařová | Daňové a účetní novinky

21. prosince 2021
ing. Ivana Pilařová, ing. Pěva Čouková | Roční účetní závěrka  
podnikatelů za rok 2021

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

https://www.codexisuno.cz/bij?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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Příklad č. 4 – Řešení zásob při přechodu na uplatnění paušálních výdajů
Podnikatel ve stavební výrobě dosud vedl daňovou evidenci. V průběhu zdaňovacího období 2021 se poplatník 
rozhodl přejít na uplatnění výdajů procentem z příjmů. Ke dni 31. 12. 2020 vykázal v rámci daňové evidence na 
základě provedené inventarizace částku 60 000 Kč jako zásoby pořízeného materiálu. 
Pokud poplatník, který vede daňovou evidenci, přejde z prokazatelných výdajů na stanovení výdajů formou paušálu, 
musí za zdaňovací období předcházející zdaňovanému období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů 
došlo, formou dodatečného daňového přiznání zvýšit základ daně o cenu nespotřebovaných zásob, tedy v našem 
případě o částku 60 000 Kč.
Podstatou zvýšení základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP o nespotřebované zásoby je skutečnost 
(platná pro vedení daňové evidence), že poplatník při pořízení (nákupu) zásob cenu zásob uplatnil přímo do daňově 
uznatelných výdajů. Protože tyto zásoby nespotřeboval do konce zdaňovacího období předcházejícího zdaňovacímu 
období, kdy dochází ke změně způsobu uplatňování výdajů, musí o cenu nespotřebovaných zásob zvýšit základ daně 
(de facto je vyloučit z již uplatněných výdajů).
Tržba z prodeje těchto zásob (v případě jejich následného prodeje) bude vcházet do zdanitelného příjmu příslušného 
zdaňovacího období. Proto za účelem zamezení dvojího zdanění zákon v § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP stanoví, že do 
základu daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který 
převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně.

Příklad č. 5 – Paušální výdaje zprostředkovatele
Vázaný zástupce penzijní společnosti dosáhne za rok 2021 příjmy ze zprostředkování doplňkového penzijního 
spoření, tvořené odměnou (provizí) za uzavřené smlouvy, ve výši 520 000 Kč. Dále za rok 2021 dosáhne příjmy 
za zprostředkování stavebního spoření na základě živnostenského oprávnění ve výši 505 000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že skutečné výdaje poplatníka související se zajištěním těchto příjmů, jsou nízké, poplatník uplatňuje 
k příjmům paušální výdaje.
Poplatník zahrne příjmy ke zdanění v rámci dílčího základu daně ze samostatné činnosti, a to příjmy za zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření zdaní podle § 7 odst. 1 písm. c), tedy uplatní v souladu s § 7 odst. 7 písm. d) ZDP 
paušální výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů, a příjmy za zprostředkování stavebního spoření zdaní podle 
§ 7 odst. 1 písm. b), tedy uplatní v souladu s § 7 odst. 7 písm. b) ZDP paušální výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů. 
Dílčí základ daně podle § 7 ZDP tedy činí:
(520 000 Kč - 520 000 Kč x 0,4) + (505 000 Kč - 505 000 Kč x 0,6) = 514 000 Kč 
Pokud poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, jeho celkový základ daně za rok 2021 činí 514 000 Kč, od kterého budou 
odečteny nezdanitelné části podle § 15 ZDP a následně z vypočtené daně příslušné slevy na dani.
Důležité je znění bodu 5 k § 7 odst. 7 v pokynu GFŘ D-22, kde se uvádí, že má-li poplatník v jednom zdaňovacím období 
různé druhy příjmů podle § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí 
vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.

Příklad č. 6 – Přechod na paušální výdaje u nájmu zdaňovaného podle § 9 ZDP
Manželé pronajímají bytové jednotky ve dvou bytových domech, které mají ve společném jmění manželů. 
Příjmy z nájmu zdaňuje manžel podle § 9 ZDP. V roce 2020 prováděli vlastníci na jednom domě dílčí opravy 
(výměna střechy a výměna oken), a proto uplatňoval manžel v tomto zdaňovacím období k celkovým příjmům 
z nájmu skutečné výdaje (včetně příslušných daňových odpisů). Za zdaňovací období 2021 dosahují příjmy 
z nájmu výše 1 250 000 Kč a s ohledem na dosaženou výši daňově uznatelných výdajů včetně odpisů obou 
domů se manžel po skončení roku 2021 rozhodne, že je pro něho výhodnější uplatňovat v daňovém přiznání 
za zdaňovací období 2021 opět paušální výdaje 30 % z dosažených příjmů z nájmu. K 31. 12. 2020 činilo 
podle evidence nezaplacené nájemné od několika nájemníků 58 200 Kč, přičemž tento dluh na nájemném byl 
v průběhu roku 2021 nájemníky uhrazen.
Při přechodu ze skutečných výdajů k příjmům z nájmu zdaňovaných podle § 9 ZDP na paušální výdaje se na poplatníka 
vztahuje úprava základu daně za předcházející zdaňovací období ve smyslu § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. Poplatník 
musí podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2020 a v něm zvýšit základ daně z příjmů podle § 9 ZDP 
o neuhrazené pohledávky za nájemci ve výši 58 200 Kč. Vzhledem k tomu, že tento dluh na nájemném je uhrazen 
v roce 2021, nebude ve smyslu § 23 odst. 4 písm. d) ZDP již poplatník uhrazené pohledávky z roku 2020 zahrnovat do 
zdanitelných příjmů v daňovém přiznání za zdaňovací období 2021. Za zdaňovací období rok 2021 tak uplatní poplatník 
paušální výdaje ve výši (1 250 000 Kč - 58 200 Kč) x 0,30 = 357 540 Kč. 

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 1. část 
Uplatnění paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP

ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/bih?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bih?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bik?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bil?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bhZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bim?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bhO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bin?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-gfr-d-22-k-jednotnemu-postupu-pri-uplatnovani-nekterych-ustanoveni-zakona-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-790-x.html
https://www.codexisuno.cz/bhO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bio?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bio?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bio?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bih?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bio?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bip?lang=cs
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB –  TEORIE + PŘÍKLADY

2  dny ONLINE DAŇOVÉHO SPECIALISTY 2021 s ing. Ivanou Pilařovou | 
16 vyučovacích hodin | záznam z 16. a 17. 6. 2021 navždy | ihned k dispozici

3x ONLINE SEMINÁŘ
1 online seminář = 6 vyučovacích hodin | záznam navždy

RNDr. Ivan Brychta | Daňový, nebo nedaňový náklad? | záznam 
z 29. 3. 2021

ing. Eva Nedorostková | Novely zákona o daních z příjmů 2020–2021 
s paní Evou Nedorostkovou pro právnické osoby | záznam z 3. 3. 2021 
| NEW WAY*

ing. Jiří Nesrovnal | Aktuální novely ZDP a související změny mající 
dopad do oblasti daní a účetnictví | záznam z 12. 1. 2021 | NEW WAY*

5x ONLINE SEMINÁŘ
1 online seminář = 6 vyučovacích hodin | záznam navždy

ing. Jiří Klíma | Daň z příjmů právnických osob – chyby a omyly | 
záznam z 18. 3. 2021

ing. Ivana Pilařová | Transformace účetního výsledku hospodaření 
na základ daně | záznam z 1. 9. 2020 | NEW WAY*

ing. Ivana Pilařová | Chyby a omyly v přiznání právnických osob 
aneb daňové a nedaňové náklady | záznam z 13. 5. 2020 | NEW WAY*

ing. Ivana Pilařová | Řádky daňového přiznání – daň z příjmů práv-
nických osob | záznam z 10. 2. 2021 

ing. Jiří Klíma | Řádky daňového přiznání – daň z příjmů právnických 
osob | záznam z 26. 8. 2020 | NEW WAY*

Pozor – členové Účetního Portálu mají z uvedené ceny klasickou 30% 
slevu :-)

nabídka 

1

nabídka

2

nabídka

3

nabídka 1

nabídka 1+2

nabídka 1+3

nabídka 1+2+3

Chcete zjistit, zda je tato nabídka pro Vás  
dobrá investice, nebo je nadbytečná? 

Udělejte si naše testy:

ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby-mimoradna-nabidka/

Více o mimořádné  
nabídce pro práv-
nické 
osoby zde:

1. TEST – 21 OTÁZEK – PRÁVNICKÉ OSOBY

2. TEST – 21 OTÁZEK – PRÁVNICKÉ OSOBY

* NEW WAY -   s minutami v popisku pro 
snadné vyhledávání

   -  s bodíky přímo ve videu
    -  na VIMEO - nový nástroj

Víme, že investici do 
vzdělávání Vám nikdy 

nikdo nevezme… 

NABÍDKA PLATÍ DO 29. 8. 2021 – NENECHTE SI UJÍT

https://www.ucetni-portal.cz/pravnicke-osoby-mimoradna-nabidka/
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/5/z2f8uoz899/
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/6/oza6nwc1xl/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

ZÁZNAM Z 26. 5. 2021 – 26. 6. 2021 | 8. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

12
lektorů

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Daň z příjmů – vyřešené 

příklady 2021. Pokud chcete knihu fyzicky, 
máte ji automaticky za poloviční cenu

danovy-specialista.eu

Podívejte se na ukázku 
1. den – 1. část

Daň z přidané hodnoty – teorie

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie (středa 26. 5. – čtvrtek 27. 5. 2021)
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady (pátek 28. 5. 2021)

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů (středa 2. 6. – čtvrtek 3. 6. 2021)

6. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň (pátek 4. 6. 2021)
7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (sobota 5. 6. 2021)
8. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon (čtvrtek 10. 6. 2021) 
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád – obecně (pátek 11. 6. 2021)

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní (sobota 12. 6. 2021)
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe (středa 16. 6. – čtvrtek 17. 6. 2021)

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň (pátek 18. 6. 2021 – dopoledne)
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady (pátek 18. 6. 2021 – odpoledne)
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí (sobota 19. 6. 2021)

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (úterý 22. 6. – středa 23. 6. 2021, 
                     pátek 25. 6. – sobota 26. 6. 2021)

NOVINKA

Celý Daňový specialista 2021 je připravený způsobem NEW WAY,  
tj.  s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, s bodíky přímo ve videu, na VIMEO – nový nástroj.

https://danovy-specialista.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK

VÝBORNÁ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (7. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (8. 9. 2021)

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

Podívejte se na ukázku 
6. den – 1. část

Plnění osvobozená  
od daně bez nároku na odpočet

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí
• dárek: e-book Komentář k DPH 

s příklady 2021.  
Pokud chcete knihu fyzicky, máte 
ji automaticky za poloviční cenu.

DPH 

SPECIALISTA 

BĚŽÍ

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/


48

Účetní měsíčník č. 07–08/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

18. 3. 2021

DPH s paní Olgou v otázkách

1 h 46 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

1. 4. 2021

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 07–08/2021
Vydáno: 27. 8. 2021 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Daňový specialista 2021 končí 
– „dojmy a pojmy“… – daňový 
poradce zkoušky

1 h 42 m
in

Pavlína Źukovská, Ester Benešová
Pěva Čouková

24. 6. 2021

O účetnictví a připravovaných 
změnách s předsedou KCÚ 
Liborem Vaškem

1 h 37 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

27. 5. 2021

Ukončujeme činnost 
a likvidujeme společnost 
s Ivanou Pilařovou

1 h 18 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

18. 5. 2021

Účetnictví a Účetní Portál 
s Pěvou

Pěva Čouková

13. 5. 2021

Ostatní příjmy – § 10 ZDP  
s ing. Zuzanou Rylovou

1 h 36 m
in

Zuzana Rylová
Pěva Čouková

2. 6. 2021

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte webináře  na Účetním Portálu a naše pozvánky.

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-danovy-specialista-2021-konci-dojmy-a-pojmy-danovy-poradce-zkousky-24-6-2021-19-00-228-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ukoncujeme-cinnost-a-likvidujeme-spolecnost-s-ivanou-pilarovou-utery-18-05-2021-20-00-225-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ostatni-prijmy-10-zdp-s-ing-zuzanou-rylovou-streda-2-6-2021-19-00-227-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-a-ucetni-portal-s-pevou-ctvrtek-13-05-2021-19-00-224-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-o-ucetnictvi-a-pripravovanych-zmenach-s-predsedou-kcu-liborem-vaskem-ctvrtek-27-5-2021-19-00-226-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

