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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

neuvěřitelné, že je tady poslední číslo našeho Účetního měsíčníku. Úvodní slovo píši v Dominikánské 
republice, venku v houpací síti a nasávám pohodu, radost a smích tohoto bytí.

Jak jsem si to mohla dovolit – odjet za oceán?
Jak jsem si to mohla dovolit – letět Business?
Jak jsem si to mohla dovolit – poprvé v životě si pořídit pobyt all inclusive?

Jednoduše, nevím. Šlo to postupně. Slíbila jsem sama sobě už dávno, že dvakrát do roka odjedu mimo 
republiku, na jaře a na podzim. Zpočátku to byla jen jedna cesta, poslední roky zvládám. Léto je doma krásné 
a užívám si ho. Letos jsem stihla kvůli mnoha pracovním povinnostem tak tak odjet, a jsou Vánoce.

Třída Business mě potkala náhodou při mojí cestě na Bali, kdy jsem ji od Emirates dostala dárkem v Dubaji. 
Mimochodem zajímavá obchodní taktika. Byla jsem unešena tím, že mohu celou dlouhou cestu prospat, 
protože před touto zkušeností jsem na dlouhých leteckých trasách trochu trpěla. Tuto třídu jsem razantně 
odmítala, až mi přistála dárkem… Slíbila jsem si tehdy, že takto budu na dlouhé trasy létat.

A all inclusive, to na mne poprvé vykouklo. Nechtěla jsem dříve kvůli množství jídla, ale je to velmi příjemné…

Každý oscilujeme kolem pomyslné osy nahoru dolů a pokud jdeme se svými přáními a konáním mimo tento 
prostor, nespíme, trpíme, vyčítáme si to. Jediná cesta je dostat se s naší osou výš a tam zase oscilovat kolem 
této nové osy. Je pravděpodobné, že se tam Vaše sny už do tohoto prostoru dostanou.

Tentokrát jsem nechtěla pracovat, minimálně. Ale zrovna je v připomínkovém řízení nový zákon o účetnictví 
a termínově to spadá do mojí dovolené… Jsem ráda, že jsem součástí a budoucnost účetní profese je jistě 
důležitá. Tak to tak beru…

Dostávám se do klidu, vidím, že svět může být jinak. Miluji cestování, zastavení se, cestu k sobě, ke svojí 
energii a duši.

Tak letos bez adventu s rodinou, který miluji. Nejde sedět na více židlích najednou. Těším se moc na Vánoce 
doma. 

Děkuji za perníčky Ester, moc se na ně těším.

Děkuji za inspiraci k cestě za oceán Claudii, se kterou jsem tu strávila tři úžasné dny, a Petrovi, který se sem 
odstěhoval s manželkou a dvěma malými dětmi. Smekám nad touto odvahou.

S vděčností za vše, co přichází, Vám posílám energii sluníčka a sílu oceánu.

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 ® 
členka Výkonného výboru KA ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» 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:

„Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.“ 
Les Brown

 Články

strana 15–19

7. 12. 2021
Povinnosti účetních, daňových poradců a auditorů v rámci 
AML a ESM – 1. část
Autor: Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA 

strany 5–10

6. 12. 2021

Spolupracující osoby, rodinný závod, rodinný podnik – 1. část
ing. Ivan Macháček

strana 26

7. 12. 2021
„Supply of goods to other member state“ – 102. lekce  
angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: ing. Vladimír Zdražil audio zde

strana 20

8. 12. 2021
Časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti  
v případě zajišťovacího převodu práva běží nanovo
Autor: ing. Lenka Zachardová

strany 21–25

9. 12. 2021

Chráněný účet – zjednodušený právní výklad
Autor: JUDr. ing. Martin Štika

strany 11–13

8. 12. 2021

Spolupracující osoby, rodinný závod, rodinný podnik – 2. část
ing. Ivan Macháček

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1972&kod=1638904920
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

   8. 12. 2021    Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR ze dne 24. 11. 2021

Bez rozporu uzavřeny příspěvky: 586/15.09.21 Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám, 
589/24.11.21 Uplatnění DPH při zřízení práva stavby
V konkrétních bodech uzavřeno s rozporem: 587/24.11.21 Vstupní cena zásob a majetku, který není hmotným majetkem 
a nehmotného majetku, u přijímajícího poplatníka.   

   7. 12. 2021    Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu 
a „bytu“ 

Od roku 2021 došlo ke změně podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo 
jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

   6. 12. 2021    Milostivé léto: Ministerstvo financí se připojuje k dluhové amnestii 
Ministerstvo financí v souladu s usnesením vlády č. 990/2021 informuje o mimořádné možnosti dlužníků využít ke splacení 
dluhů tzv. Milostivé léto od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Tato možnost platí mj. pro všechny fyzické osoby, které dluží 
České republice, resp. MF a tento dluh od nich vymáhá exekutor. Milostivé léto se naopak nevztahuje na správní a daňové 
exekuce.

    6. 12. 2021    Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku 
(registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)  

Dnem 1. října 2021 nabyly účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH (zákon č. 355/2021 Sb.), a proto byla provedena 
aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané 
daňové povinnosti). 

    3. 12. 2021    Provozní doba na finančních úřadech během vánočních svátků  
Přes vánoční svátky budou uzavřeny daňové pokladny a pracoviště v optimalizovaném režimu 2+2. Po dobu uzavření 
pokladen na územních pracovištích lze daňové povinnosti i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu 
nebo poštovní poukázkou České pošty. Provozní dobu naleznete v příloze této aktuality.

    2. 12. 2021    Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. 1. 2022
Od 1. ledna 2022 dochází k novinkám v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 
zákona o DPH. 

   30. 11. 2021    Upozorňujeme na termín zálohy na daň z příjmů 15. 12. 2021
Dovolujeme si naše čtenáře upozornit, že čtvrtletní či pololetní záloha na daň z příjmů je splatná 15. 12. 2021. 

   29. 11. 2021    Paušální daň 2022: změna paušálních záloh a příjem žádostí do 10. ledna
Ačkoliv jsme se již paušální dani roku 2022 věnovali, Finanční správa publikovala pěkné shrnutí, které dáváme do přílohy. 

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

https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-24-11-2021-6461-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-podminek-u-osvobozeni-prijmu-z-prodeje-rodinneho-domu-a-bytu-6458-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-podminek-u-osvobozeni-prijmu-z-prodeje-rodinneho-domu-a-bytu-6458-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravilo-pomoc-lidem-kteri-bojuji-s-rustem-cen-energii-6397-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/milostive-leto-ministerstvo-financi-se-pripojuje-k-dluhove-amnestii-6456-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-osoby-povinne-k-dani-neusazene-v-tuzemsku-registrace-k-dph-a-ostatni-vybrane-danove-povinnosti-6455-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-osoby-povinne-k-dani-neusazene-v-tuzemsku-registrace-k-dph-a-ostatni-vybrane-danove-povinnosti-6455-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/provozni-doba-na-financnich-uradech-behem-vanocnich-svatku-6453-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-uplatnovani-dph-u-sluzeb-cestovniho-ruchu-od-1-ledna-2022-6448-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozornujeme-na-termin-zalohy-na-dan-z-prijmu-15-12-2021-6441-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pausalni-dan-2022-zmena-pausalnich-zaloh-a-prijem-zadosti-do-10-ledna-6436-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ing. Ivan Macháček

6. 12. 2021Spolupracující osoby, rodinný závod,  
rodinný podnik – 1. část
Autor: ing. Ivan Macháček

V případě reálné spolupráce manželky nebo dalších osob žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
a  v  případě rodinného závodu je možno podle §13 zákona o daních z příjmů rozdělit příjmy a výdaje poplatníka daně 
z příjmů fyzických osob na spolupracující osoby. V příspěvku si blíže vymezíme rodinný závod a rodinný podnik, a ukážeme 
si s využitím příkladů zdanění spolupracujících osob a členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.

Ivan Macháček

Kdo se považuje za spolupracující osobu?

Spolupracujícími osobami se podle znění § 13 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“ či „zákon 
o daních z příjmů“) rozumí:

a)  spolupracující manžel – podle znění § 21e odst. 3 ZDP se rozumí pro účely daní z příjmů manželem (manželkou) také 
partner podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů;

b)  spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – při spolupráci osob podle tohoto 
ustanovení se nevyžaduje příbuzenský vztah spolupracujících osob k poplatníkovi, ale podmínkou je, že tyto osoby žijí 
ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem. Půjde tedy nejen o veškeré členy rodiny, ale i o další cizí osoby 
s jedinou podmínkou, že se jedná o osoby žijící ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem. Společně hospodařící 
domácností se pro účely daní z příjmů rozumí podle § 21e odst. 4 ZDP společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí 
a společně uhrazují náklady na své potřeby;

c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

Výhodou spolupráce osob je skutečnost, že poměr rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí 
odpovídat reálné spolupráci spolupracující osoby s podnikatelem. I při minimální reálné spolupráci je možné rozdělit na 
spolupracující osobu plnou výši maximální možné částky stanovené v § 13 odst. 2 ZDP, přičemž poměr převedených příjmů 
a  výdajů na spolupracující osobu je možné stanovit až podle výše základu daně podnikatele při sestavování daňového 
přiznání za příslušné zdaňovací období. Tím lze dosáhnout daňové optimalizace jak u podnikatele, tak u spolupracující osoby.

Zákon o daních z příjmů stanoví, že na spolupracující osobu se rozdělují příjmy a výdaje při samostatné činnosti poplatníka 
zdaňované podle § 7 ZDP. Z hlediska rozdělení výdajů se jedná o rozdělení veškerých daňově uznatelných výdajů poplatníka, 
tedy i odpisy hmotného majetku, úplata hrazená leasingové společnosti v rámci finančního leasingu, nájemné a další výdaje 
podle daňové evidence podnikatele. Na spolupracující osobu se však nerozděluje nezbytná úprava základu daně podnikatele 
vyplývající z § 23 ZDP (úpravy základu daně prováděné v tabulce E přílohy č. 1 formuláře daňového přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob). 

Uvedeme si některé situace, kdy je vhodné využít reálné spolupráce spolupracujících osob:
  spolupracující osoba nemá žádné vlastní zdanitelné příjmy, a proto nemůže uplatnit slevy na dani (zejména základní slevu 

na dani na poplatníka) a odpočty od základu daně (poskytnuté dary, odpočet na doplňkové penzijní spoření, odpočet na 
soukromé životní pojištění, odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření);

  spolupracující osoba má vlastní zdanitelné příjmy, ale vypočtený základ daně jí neumožní uplatnit v plné výši slevy na 
dani a odpočty od základu daně podle § 15 ZDP;

  podnikatel je v daňové ztrátě a převedení podílu daňové ztráty na spolupracující osobu, která má vyšší základ daně, sníží 
daňové zatížení této spolupracující osoby;

  podnikatel s ohledem na dosažený základ daně z příjmů je nucen uplatnit kromě sazby daně 15 % i druhou progresivní 
sazbu daně 23 % podle § 16 ZDP;

  podnikatel má vyšší základ daně, ale spolupracující osoba je v daňové ztrátě z vlastního podnikání, takže převedení 
podílu příjmů a výdajů podnikatele na spolupracující osobu sníží celkové daňové zatížení obou osob;

  zákoník práce neumožňuje zaměstnávání manžela druhým manželem, a proto je institut spolupráce osob mezi manželi 
vhodným optimalizačním řešením při společném podnikání manželů.

1

https://www.codexisuno.cz/bXS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXV?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXW?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXX?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-priznani-vzor-c-26-282-g.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-priznani-vzor-c-26-282-g.html
https://www.codexisuno.cz/bXY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bXZ?lang=cs
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Příjmy a výdaje však nelze podle § 13 odst. 4 ZDP rozdělovat:

a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,

b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,

c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela,

d) na a od poplatníka, který zemřel, a

e) na a od poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani (ve smyslu § 7a ZDP).

Vymezení příjmů a výdajů, které lze rozdělit  
na spolupracující osobu

Na spolupracující osobu lze rozdělit příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti 
zdaňované podle § 7 ZDP s výjimkou podílu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 
komanditní společnosti.

Na spolupracující osobu lze tedy rozdělit:

Příjmy a výdaje podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP, to je 
  příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  příjem ze živnostenského podnikání,
  příjem z jiného podnikání, neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (např. 

příjmy daňových poradců, auditorů, advokátů, notářů, komerčních právníků, lékařů).

Dále lze rozdělit na spolupracující osobu příjmy a výdaje uvedené v § 7 odst. 2 ZDP, to je:

a)  příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, 
a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.

Na spolupracující osoby nelze rozdělit:
  podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti (příjem uvedený  

v § 7 odst. 1 písm. d) ZDP),
  příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP,
  příjmy z nájmu podle § 9 ZDP,
  ostatní příjmy podle § 10 ZDP,
  příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. 

2

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

NENECHTE SI UJÍT…

21. 12. 2021

ing. Ivana Pilařová | Roční účetní 
závěrka podnikatelů za rok 2021

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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Pokud má podnikatel příjmy z nájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku, mohou být tyto příjmy a s nimi spojené 
výdaje rozděleny na spolupracující osobu, protože příjmy jsou zdaňovány podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP. V případě, že by 
však pronajímaný majetek nebyl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, byly by příjmy z nájmu zdaňovány podle § 9 ZDP, 
a v tomto případě i při reálné spolupráci spolupracující osoby (osoba by např. vedla evidenci pohledávek za nájemci, evidenci 
výdajů apod.) by nemohly být příjmy a související výdaje rozděleny na spolupracující osobu.

Spolupracující osoba přejímá do svého základu daně určitý podíl příjmů a výdajů podnikatele, a proto není 
rozhodující při rozdělení výdajů poplatníka, jakým způsobem uplatňuje poplatník výdaje – zda ve skutečně prokázané 
výši nebo procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP. V pokynu GFŘ č. D-22 se k § 13 ZDP uvádí, že příjmy dosažené při 
společně vykonávané samostatné činnosti se rozdělují na spolupracující osoby i v případě, že spolupracující osoba má kromě 
těchto příjmů i jiné příjmy podléhající dani z příjmů. Způsob uplatnění daňových výdajů u těchto jiných zdanitelných 
příjmů spolupracující osoby není vázán (nemusí být shodný) na způsob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných 
na spolupracující osobu. Na spolupracující osobu lze rozdělit i dosaženou ztrátu ze samostatné činnosti poplatníka 
zdaňované podle § 7 ZDP.

Výše příjmů a výdajů rozdělovaných na spolupracující osoby

Jak vyplývá ze znění § 13 odst. 2 ZDP u spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Nikdy 
nemůže poplatník převést na spolupracující osobu odlišný poměr dosažených příjmů a odlišný poměr vynaložených výdajů, 
tedy např. nelze převést 50 % příjmů a 30 % výdajů poplatníka na spolupracující manželku. Vlastní rozdělení příjmů a výdajů 
na spolupracující osoby vyplývá z § 13 odst. 2 a odst. 3 ZDP.

V § 13 odst. 2 ZDP se blíže specifikuje, že příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby

a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a

b)  částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a za každý započatý kalendářní 
měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

Následně v § 13 odst. 3 ZDP se uvádí, že v případě, že spolupracující osobou je pouze manžel (rozumí se buď manžel, nebo 
manželka), příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby

a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a

b)  částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a za každý započatý kalendářní 
měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.

Znění v § 13 odst. 2 ZDP upravuje obecné pravidlo o rozdělení příjmů a výdajů, kdy nesmí přerozdělená částka přesáhnout 
v celkovém součtu 30 % a zároveň horní hranici vyjádřenou v peněžních prostředcích pro každý měsíc a zdaňovací období. 
Vůči tomuto odstavci 2 je poté speciálním ustanovením znění §13 odst. 3 ZDP, týkající se spolupráce pouze s manželem 
poplatníka, kdy již do této spolupráce není zapojena žádná další osoba. Tento druh spolupráce má pak výhodnější daňový 
režim, a to v podobě výše podílu celkových příjmů a výdajů, které mohou být rozděleny a také rovněž v maximální výši 
rozdílu mezi příjmy a výdaji, který může být rozdělen (a to jak ročně, tak měsíčně). 

Povinnosti spolupracující osoby

Spolupracující osoba je samostatným daňovým subjektem, to znamená, že podává přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob v termínech stanovených zákonem. V tomto přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvádí spolupracující osoba podíl 
převedených příjmů a výdajů. Při zahájení spolupráce se na spolupracující osobu vztahuje registrační povinnost k dani 
z příjmů, a to v souladu se zněním § 125 až § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „DŘ“ (obecné povinnosti 
v rámci registračního řízení) a podle § 39 odst. 1 ZDP (konkrétní registrační povinnosti, vztahující se k dani z příjmů).

Podle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je spolupracující 
osoba povinna oznámit příslušné OSSZ den zahájení spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti a současně 
je povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje, a to nejpozději do osmého 
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost zakládající takovou povinnost. Podle znění  
§ 48 odst. 2 téhož zákona OSVČ, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, je povinna oznámit příslušné 
OSSZ též den úmrtí OSVČ, s níž spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, a dále zda pokračuje v živnostenském 
podnikání či nikoliv.
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Podle znění § 5 písm. b) bod 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se za OSVČ považují spolupracující 
osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle ZDP lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce 
a  výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Podle znění § 10 odst. 3 téhož zákona je pojištěnec, který 
je osobou samostatně výdělečně činnou, povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení 
samostatné výdělečně činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.

I když příjmy, které jsou převáděny na osobu spolupracující s podnikatelem, jsou považovány u spolupracující osoby 
za příjem ze samostatné činnosti a jsou zdaňovány podle § 7 ZDP, není pro spolupráci manžela (manželky) a ostatních 
spolupracujících osob nutné živnostenské oprávnění pro spolupracující osobu. Spolupracující osoba, pokud sama 
neprovádí podnikatelskou činnost, není z titulu spolupráce účetní jednotkou a rovněž nevede daňovou evidenci. 

Spolupracující osoba je povinna hradit pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Toto pojistné si hradí 
spolupracující osoba sama anebo je za ni hradí podnikatel. V obou případech není toto pojistné daňově uznatelným 
výdajem. 

Příklad č. 1 – Spolupráce manželky a dcery s podnikajícím manželem

Podnikatel podniká jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění, přičemž po celý rok 2021 s ním 
spolupracovala manželka a od roku 2022 s ním spolupracuje kromě manželky i dcera, která žije s rodiči ve společně 
hospodařící domácnosti, studuje vysokou školu a není již na ni uplatňováno daňové zvýhodnění. Manželka ani 
dcera nemají žádné zdanitelné příjmy a na manželku není uplatňována sleva na dani. Předpokládejme, že za 
zdaňovací období 2021 i 2022 dosáhne podnikatel stejný základ daně ve výši 1 100 000 Kč. Jakou výši základu 
daně lze rozdělit na spolupracující osoby?

Varianta A – Spolupráce pouze manželky (rok 2021)
V případě spolupráce pouze manželky lze na manželku rozdělit podíl příjmů a výdajů ve výši 50 %, maximálně pak 
částku 540 000 Kč rozdílu příjmů a výdajů při spolupráci po celé zdaňovací období. V našem případě činí 50 % rozdílu 
příjmů a výdajů podnikatele 550 000 Kč, takže lze rozdělit na spolupracující manželku limitní částku 540 000 Kč.

Údaje v Kč Podnikatel (v Kč) Manželka (v Kč)

Základ daně 560 000 540 000

Daň z příjmů 84 000 81 000

Základní sleva na poplatníka 27 840 27 840

Výsledná daň 56 160 53 160

Varianta B – Spolupráce manželky a dcery (rok 2022)
Na obě spolupracující osoby lze rozdělit dohromady podíl příjmů a výdajů ve výši 30 %, maximálně pak částku 180 000 Kč 
rozdílu příjmů a výdajů při spolupráci po celé zdaňovací období. V našem případě činí 30 % rozdílu příjmů a výdajů 
podnikatele 330 000 Kč, takže lze převést na obě spolupracující osoby pouze limitní částku v souhrnné výši 180 000 Kč. 
Rozdělení této částky na obě spolupracující osoby je libovolné, v našem případě zvolíme stejný podíl základu daně na 
manželku i na dceru.

Údaje v Kč Podnikatel (v Kč) Manželka (v Kč) Dcera (v Kč)

Základ daně 920 000 90 000 90 000

Daň z příjmů 138 000 13 500 13 500

Základní sleva na poplatníka 30 840 30 840 30 840

Sleva na dani na studenta 4 020

Výsledná daň 107 160 0 0

Přestože lze na obě spolupracující osoby rozdělit souhrnně pouze podíl 30 % základu daně v limitní výši 180 000 Kč, 
vychází v daném případě „zdanění rodiny“ v obou případech zhruba shodné. Je tomu tak proto, že dcera si může rovněž 
uplatnit slevy na dani. Přitom obě spolupracující osoby plně nevyužijí uplatnění slevy na dani (základní sleva na dani na 
poplatníka, sleva na dani na studenta). 

Spolupracující osoby, rodinný závod, rodinný podnik – 1. část
ing. Ivan Macháček
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Příklad č. 2 – Rozdělení příjmů a výdajů při úmrtí podnikatele

Manželka má příjmy ze svého podnikání a současně spolupracuje se svým manželem, který na ni z titulu svého 
podnikání převádí část svých příjmů a výdajů. V srpnu 2021 manžel zemřel. Podle zpracovaných podkladů pro 
daňové přiznání zůstavitele má podnikatel zdanitelné příjmy za období od ledna 2021 do jeho smrti ve výši 
720 000 Kč a  daňově uznatelné výdaje 480 000 Kč. Jakou výši příjmů a výdajů lze převést na spolupracující 
manželku?

Splnění podmínek pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující manželku je následující:
  padesátiprocentní podíl příjmů a výdajů, který lze podle první podmínky převést na manželku činí:

 - 50 % podílu na příjmech ..................................360 000 Kč,
 - 50 % podílu na výdajích ...................................240 000 Kč,
 - možný převedený rozdíl příjmů a výdajů ..120 000 Kč,

  při spolupráci po dobu 8 měsíců ve zdaňovacím období roku 2021 lze převést na spolupracující manželku maximálně 
rozdíl příjmů a výdajů ve výši: 

 - 8 měsíců x 45 000 Kč .........................................360 000 Kč.

Z porovnání splnění obou podmínek vyplývá, že na spolupracující manželku za dobu spolupráce se zůstavitelem v roce 
2021 lze převést 50 % příjmů a výdajů zemřelého manžela, tedy základ daně 120 000 Kč. 

Příklad č. 3 – Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující přítelkyni

Podnikatel žije se svou přítelkyní ve společně hospodařící domácnosti. Přítelkyně vypomáhá příteli při jeho 
podnikání jako spolupracující osoba. V jaké výši lze rozdělit příjmy a výdaje na spolupracující přítelkyni?

Přítelkyně nemá statut manželky, i když žije se svým přítelem ve společně hospodařící domácnosti. Proto lze na 
přítelkyni rozdělit pouze 30 % příjmů a výdajů z podnikání jejího přítele, maximálně částku 180 000 Kč rozdílu příjmů 
a výdajů při spolupráci po celé zdaňovací období. 

Příklad č. 4 – Spolupráce s registrovaným partnerem

Občan uzavřel registrované partnerství s druhým občanem stejného pohlaví. Oba žijí ve společně hospodařící 
domácnosti. Občan podniká v řemeslné živnosti a jeho partner s ním spolupracuje ve smyslu § 13 ZDP. V jaké 
výši lze rozdělit příjmy a výdaje na spolupracující osobu?

Na spolupracujícího partnera lze převést 50 % příjmů a výdajů ze samostatné činnosti poplatníka, nejvýše pak 
540 000 Kč rozdílu příjmů a výdajů při spolupráci po celé zdaňovací období.

Příklad č. 5 – Převedení ztráty na spolupracující osobu

Oba manželé podnikají. Manžel dosáhne za zdaňovací období roku 2021 ze svého podnikání zdanitelné příjmy 
ve výši 480 000 Kč a prokázané výdaje ve výši 620 000 Kč (je v daňové ztrátě). Manželka má ze svého podnikání 
zdanitelné příjmy 640 000 Kč a výdaje v prokázané výši 310 000 Kč. Přitom manželka vypomáhá manželovi 
s vedením daňové evidence jako spolupracující osoba.

Podnikatel může na spolupracující manželku převést plnou výši 50 % daňové ztráty:

     Subjekt Rozdělení příjmů (v Kč) Rozdělení výdajů (v Kč)

Podnikatel 240 000 310 000

Manželka – ze spolupráce 240 000 310 000

  – z vlastního podnikání 640 000 310 000

  – celkem 880 000 620 000

Manželka díky převedené ztrátě ze spolupráce s manželem sníží v roce 2021 svůj dílčí základ daně z podnikání ze 
330 000 Kč na 260 000 Kč, a tím dojde u ní ke snížení daně z 21 660 Kč na 11 160 Kč (je uvažována pouze základní sleva 
na dani na poplatníka). Manžel může uplatnit zbývající část nepřevedené daňové ztráty na manželku ve výši 70 000 Kč 
ve smyslu znění § 34 odst. 1 ZDP.

Spolupracující osoby, rodinný závod, rodinný podnik – 1. část
ing. Ivan Macháček
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Příklad č. 6 – Odlišný termín podání daňového přiznání

Podnikatel spolupracuje při svém podnikání s manželkou. Za zdaňovací období roku 2021 podává podnikatel 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke dni 1. 5. 2022 (elektronicky). Manželka má kromě spolupráce ještě 
příjmy z vlastního podnikání. Manželka pro zpracování daňového přiznání využije služeb daňového poradce, 
který podá přiznání k dani z příjmů k 1. 7. 2022. Je tato situace možná?

Spolupracující osoba je samostatným daňovým subjektem. Proto je v souladu se zněním § 136 DŘ, když podnikatel 
podá za svou osobu přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky v zákonném termínu do čtyř měsíců po 
uplynutí zdaňovacího období a spolupracující manželka podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob v termínu do 
šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud její přiznání podává poradce.

Se záznamem tzv. "navěky"
8 vyučovacích hodin/den (1 hodina – 45 minut)

IFRS AKADEMIE S LIBOREM VAŠKEM

online program

ihned k dispozici  |  natočeno ve dnech 5.–30. 10. 2021

6 dnů » 48 vyučovacích hodin

Získáváte přístupy k českému konsolidovanému znění IAS (28 ks),  
IFRS (15 ks) a souvisejících IFRIC A SIC (26 ks)

ucetni-portal.cz/ifrs-akademie/

1 |    IFRS v kontextu současného vývoje – použití svět / Evropa / ČR x Regulace IFRS x Účetní závěrka – 
uspořádání, struktura, obsahová náplň, rozvahový den vs. okamžik schválení  
(IAS 1 x IAS 8 x IAS 10)

2 |    Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) x Nehmotná aktiva (IAS 38) x Investice do nemovitostí (IAS 40) x 
Biologická aktiva (IAS 41) x Výpůjční náklady (IAS 23) x Dotace (IAS 20)

3 |   Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá 
aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)

4 |   Zásoby (IAS 2) x Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) x Rezervy (IAS 37) x Zaměstnanecké požitky  
(IAS 19)

5 |   Finanční nástroje (IFRS 9) x Cizoměnové přepočty (IAS 21) x Daně v účetní závěrce  
(IAS 12 x IFRIC 21) x IFRS v příloze

6 |  Podnikové kombinace (IFRS 3) a konsolidace (IFRS 10, případně IFRS 11 x IAS 28)

Spolupracující osoby, rodinný závod, rodinný podnik – 1. část
ing. Ivan Macháček
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https://www.ucetni-portal.cz/ifrs-akademie/
https://www.ucetni-portal.cz/ifrs-akademie/
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Účetní měsíčník č. 12/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021
ONLINE

ZÁZNAM IHNED K DISPOZICI | 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.

www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

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
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů

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

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ

NOVINKA

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

https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-specialista/
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=eezS-OimlEo
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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Účetní měsíčník č. 12/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

DPH SPECIALISTA 2021
ONLINE

IHNED K DISPOZICI | 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 – tuzemsko § 1 – § 13 ZDPH

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie – tuzemsko § 13 – § 36 ZDPH

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma –  Daň z přidané hodnoty – teorie – dodávky zboží a služeb do/z JČS – § 4 – § 18, § 64 ZDPH

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, moderuje ing. Pěva Čouková – Panelová diskuze – témata:
p Technické zhodnocení u nehmotného majetku po novele ZDP k 1. 1. 2021 u "nového" majetku a u "starého" majetku p Pozemky 
k prodeji u FO - klient nemůže prodat pozemky delší dobu, může rozparcelovat, aby prodal? p Stavební plat a DPH ve vztahu k ekonomické 
činnosti p Jednatelé a DPH p Oprávnění vstupu na akci - § 10b ZDPH vztah akce offline akce versus online akce p Elektronicky 
poskytovanou službou nejsou - § 10i ZDPH, článek 7 odst. 3, písm. j) nařízení EU - vzdělávací služby, je-li obsah kurzů učitelem dodáván p 
Vyúčtování služeb s nájmem prostor-dodávka plynu a vyúčtování plynu nebo tepla p Počítání obratu pro DPH u cestovní kanceláře p 
Lze technické zhodnocení budovy, jež je v DPH je samostatným majetkem, mít pro DPH v obchodním majetku, i když budova v obchodním 
majetku pro DPH není - kamerový systém pro hlídání služebních automobilů, střeží i vchod budovy pro 100% osobní bydlení p OSS, jak 
hlídat sazby na zboží v jednotlivých zemích (klientovi "hlídá" e-shop, jak máme ale provádět kontrolu my?) p FO-neplátce DPH, osoba iden. 
k dani nakupuje zboží ( hračky ) z EU. Z tohoto důvodu se dříve registrovala jako osoba iden.k dani. Jak má postupovat z hlediska celního a DPH 
nyní, když Velká Británie spadá do 3.země? V jakém je nyní režimu? Co clo a DPH?

dph-specialista.cz

Podívejte se na ukázku 
14. den – 1. část

Panelová diskuze s Igorem Pantůčkem  
a Jiřím Klímou, moderuje Pěva Čouková

• záznam tzv. „navždy“

• možno zastavovat, vracet se zpět

• výukové materiály součástí

• dárek: e-book Komentář k DPH 
s příklady 2021 

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

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/dph-specialista/
https://dph-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=JujB2uIO6c0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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Účetní měsíčník č. 12/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěva Čouková a hosté: 

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

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

ucetni-portal.cz/ucto-academy/

>> 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://www.ucetni-portal.cz/ucto-academy/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Daňový specialista 2021 končí 
– „dojmy a pojmy“… – daňový 
poradce zkoušky

1 h 42 m
in

Pavlína Žukovská, Ester Benešová
Pěva Čouková

24. 6. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Pěvou

1 h 36 m
in

Pěva Čouková

30. 9. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Účetnictví s Liborem Vaškem

1 h 44 m
in

Libor Vašek
Pěva Čouková

5. 10. 2021

WEBINÁŘ

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Webinář: Střípky z Podnikatelské 
konference 2021 s Otou a Pěvou

1 h 51 m
in

Otakar Machala
Pěva Čouková

11. 11. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Zákon AML a evidence 
skutečných majitelů

1 h 31 m
in

Ivan Rota
Pěva Čouková

14. 10. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Aktuální problémy DPH  
s Olgou Hochmannovou

1 h 39 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

18. 11. 2021

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa 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-ucetnictvi-s-pevou-30-9-2021-19-00-231-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-s-liborem-vaskem-utery-5-10-2021-19-00-232-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2021-s-otou-a-pevou-11-11-2021-19-00-236-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zakon-aml-a-evidence-skutecnych-majitelu-14-10-2021-19-00-233-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-otazky-a-odpovedi-18-11-2021-19-00-237-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

