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Vážení a milí čtenáři,

nikdo z nás nepracuje
bezchybně. Chyby dělá
každý a jejich důsled-
kem bývá zpravidla – ne-
jen ve zdravotním pojiš-
tění – porušení zákona.
Kterých chyb se OSVČ

nejčastěji dopouštějí, se dočtěte v člán-
ku „Časté chyby OSVČ ve zdravotním
pojištění”.
– Na jaký účet zaúčtovat certifikát sta-

bility podniku? 
– Mohu dveře, pokud nejsou součástí

nemovitosti (jdou odmontovat), odpi-
sovat samostatně? Tyto dveře s. r. o.
pořídila do nemovitosti, za kterou pla-
tí nájem.

– Jak bude zdaněn příjem společníka
z podílu na zisku s. r. o.? 

Na všechny tyto otázky a mnohé další
se dozvíte odpovědi v tomto vydání.

Hezké čtení!

Petra Pientková
odborná redaktorka a účetní

Časté chyby OSVČ
ve zdravotním pojištění

Chyby dělá každý a jejich důsledkem
je zpravidla – nejen ve zdravotním pojiště-
ní – porušení zákona. Pak již záleží na po-
stupu zdravotní pojišťovny, která je povin-
na vyměřovat a v případě neuhrazení
následně vymáhat dlužné pojistné a pe-
nále a za nedodržení zákonných ustano-
vení může (ale nemusí) uložit OSVČ poku-
tu. Kterých chyb se tedy OSVČ nejčastěji
dopouštějí?

Neplacení záloh na pojistné pravidelně, pří-
padně jejich placení opožděně nebo v nižší
částce, než jak je stanoveno zákonem. 

❯ Zálohy na pojistné se platí při zahájení
podnikání jako hlavního (jediného) zdroje
příjmů a dále v návaznosti na podaný Pře-
hled pravidelně každý měsíc, a to nejpo-
zději do osmého dne následujícího kalen-
dářního měsíce již připsáním úhrady na
příslušný účet zdravotní pojišťovny. Připad-
ne-li poslední den této lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem
této lhůty nejbližší následující pracovní
den. Od pravidelného placení záloh jsou
osvobozeny ty OSVČ, které jsou souběžně
se svojí samostatnou činností zaměstnány,
přičemž příjmy ze zaměstnání jsou pro ně
hlavním zdrojem příjmů (viz dále). V prv-
ním roce podnikání nemusejí platit zálohy
ty OSVČ, za které je plátcem pojistného
současně stát.

Opomenutí povinnosti předložit řádný Pře-
hled nebo opravný Přehled

❯ Řádný Přehled je OSVČ povinna po-
dat ve stanovených termínech podle to-
ho, zda jí daňové přiznání zpracovává
daňový poradce či nikoli. V případě do-
datečně zjištěných změn ve výsledcích
podnikatelské činnosti je OSVČ povinna
předložit zdravotní pojišťovně opravný

❯❯
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Přehled s uvedením správných údajů. Ne-
oznámení dodatečně provedených
změn lze zjistit v rámci předávání informa-
cí mezi dotčenými institucemi (finanční
úřady, okresní správy sociálního zabezpe-
čení, zdravotní pojišťovny). Nepodání ne-
bo opožděné podání příslušného Přehle-
du je pod sankcí, kdy za takové provinění
může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až
50 000 Kč. 

Uvedení chybného čísla účtu nebo chybné-
ho variabilního symbolu při platbě zálohy
na pojistné, resp. doplatku pojistného

❯ Pokud OSVČ uhradí zálohu na pojistné
(příp. doplatek pojistného) jinému subjek-
tu než příslušné zdravotní pojišťovně, po-
važuje se tato platba za neuhrazenou
a důsledkem této chyby je vznik penále.
Platí-li OSVČ zálohy na pojistné pod ne-
správným variabilním symbolem, způso-
buje potíže jak sobě, tak zdravotní po -
jišťovně, neboť plátce lze v takovém
případě stěží identifikovat. Po dohodě
s OSVČ pak musí být tato platba dohle-
dána a plátci přiřazena.
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Neoznamování zahájení, příp. ukončení sa-
mostatné činnosti nebo neoznamování těch-
to změn v zákonem stanovených termínech

❯ Platí, že oznámení je nutno provádět
do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která
se oznamuje. Některé OSVČ si rovněž ne-
uvědomují povinnost oznámit zdravotní
pojišťovně zahájení a ukončení samostat-
né činnosti v případech, kdy jsou součas-
ně zaměstnány a pojistné za ně odvádí
zaměstnavatel, nebo za situace, kdy je-
jich samostatná činnost nezakládá povin-
nost podání daňového přiznání. Za OSVČ
se ve zdravotním pojištění považuje napří-
klad i pojištěnec vykazující nezdaňované
příjmy jako autor. U osob podnikajících na
základě živnostenského oprávnění lze
oznamovací povinnost splnit například
i prostřednictvím Centrálního registrační-
ho místa, zřízeného při obecním živnosten-
ském úřadě, a to vyplněním tiskopisu na-
zvaného Jednotný registrační formulář.
Jednotlivé díly tohoto formuláře pak ten-
to úřad rozešle příslušným institucím a po-
jištěnec je tak zbaven povětšinou neoblí-
beného „běhání po úřadech”. 

Neoprávněné placení snížené zálohy 

❯ OSVČ si sama nemůže snížit výši place-
né zálohy na pojistné, o snížení zálohy roz-
hoduje zdravotní pojišťovna na základě žá-
dosti OSVČ. O snížení zálohy může požádat
OSVČ v případě, že příjem této osoby ze
samostatné činnosti je po odpočtu výdajů
vynaložených na dosažení, zajištění a udr-
žení příjmu, který připadá v průměru na
1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna
kalendářního roku do konce kalendářního
měsíce předcházejícího podání žádosti,
nejméně však v období 3 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, nejméně o jednu tře-
tinu nižší než příjem připadající v průměru
na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím ro-
ce, v němž alespoň po část měsíce byla
vykonávána samostatná činnost.

Příklad: 

V případě průměrného měsíčního pří -
jmu po odpočtu výdajů v roce 2013 ve
výši 30 000 Kč lze v roce 2014 požádat
o snížení zálohy za předpokladu, že
průměrný měsíční příjem po odpočtu
výdajů v roce 2014 nepřesáhne
20 000 Kč.

❯ Žádost o snížení zálohy je možno v ka-
lendářním roce podat nejdříve 1. dubna.
Od 1. prosince 2011 může zdravotní pojiš-
ťovna snížit zálohu na základě žádosti nej-
déle do konce kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve
kterém bude (případně měl být) podán
Přehled v příštím roce. Do konce listopadu
2011 bylo možné žádat o snížení zálohy na
dobu nejdéle tří měsíců.

Neprovedení změny trvalého příkazu 

❯ OSVČ si neuvědomí, resp. si uvědomí
opožděně, že platí-li zálohy na pojistné
formou trvalého příkazu a změní-li se část-

ka zálohy v návaznosti na podaný Pře-
hled či příslušnou legislativní úpravu (ke
zvýšení minimální zálohy zpravidla dochá-
zí od 1. 1. kalendářního roku), musí nepro-
dleně změnit trvalý příkaz v peněžním
ústavu. Jinak je porušeno zákonné usta-
novení, podle kterého je mimo jiné nutno
od měsíce, ve kterém je podán Přehled,
platit novou výši zálohy ve vazbě na vý-
sledky podnikatelské činnosti v předchá-
zejícím kalendářním roce.

Neplacení pojistného za měsíce, ve kterých
byla OSVČ nemocná 

❯ Za kalendářní měsíce, ve kterých je
OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc
práceneschopnou a má nárok na výpla-
tu nemocenského, není sice povinna pla-
tit zálohy, ale pojistné se po podání daňo-
vého přiznání doplácí i za tyto měsíce.
Zvýhodnění spočívá ve skutečnosti, že za
každý celý kalendářní měsíc, ve kterém
měla OSVČ nárok na výplatu nemocen-
ského, případně peněžité pomoci v ma-
teřství, nemusí dodržet minimální vyměřo-
vací základ.

OSVČ se nesprávně domnívají, že jim bude
vzniklý přeplatek na pojistném vždy vrácen
v plné výši 

❯ Přeplatek pojistného používá zdravotní
pojišťovna na úhradu splatných závazků
(dlužné pojistné, penále, pokuty), pokud
tyto vůči plátci eviduje. V této souvislosti
upozorňuji, že vzniklý přeplatek může být
plátci buď vrácen, nebo použit s jeho sou-
hlasem na (částečnou) úhradu záloh na
další období. 

V případě souběhu zaměstnání s podniká-
ním není samostatná činnost automaticky
posuzována jako vedlejší zdroj příjmů

❯ Tuto důležitou skutečnost, mající vliv
zejména na dodržování minimálního vy-

měřovacího základu buď v zaměstnání,
nebo v samostatné činnosti, sděluje oso-
ba zdravotní pojišťovně při zahájení pod-
nikání a dále ji v modifikované podobě
uvádí na titulní straně podávaného Pře-
hledu. OSVČ při podání Přehledu zaškrt-
ne ty kalendářní měsíce, ve kterých pro
ni neplatí minimální vyměřovací základ,
resp. ve kterých není povinna platit zá -
lohy, v obou případech s uvedením dů-
vodu.

Neoznamování, popř. opožděné oznamová-
ní důležitých skutečností v zákonné lhůtě 

❯ Podle zákona je OSVČ povinna ozná-
mit například: 
a) změnu příjmení (do 30 dnů ode dne

změny)
b) změnu trvalého bydliště (do 30 dnů

ode dne změny)
c) narození dítěte (do 8 dnů ode dne na-

rození) apod.

Neoznamování skutečností rozhodných pro
platbu pojistného státem do osmi dnů 

❯ Jedná se například o neoznámení, pří-
padně opožděné oznámení:
a) přiznání nebo odejmutí důchodu
b) pobírání peněžité pomoci v mateřství
c) počátek pobírání rodičovského příspěv-

ku a ukončení jeho výplaty atd. 

❯ Při nesplnění oznamovací povinnosti
hrozí OSVČ sankční postih ve formě poku-
ty až do výše 10 000 Kč. 

❯ Pokud je OSVČ uložena pokuta nebo
vyměřeno penále, může podnikatel po-
dat odvolání nebo požádat o prominutí
vyměřeného penále či uložené pokuty
cestou odstranění tvrdosti. Zdravotní pojiš-
ťovna každou podanou žádost pečlivě
vyhodnotí a s ohledem na související okol-
nosti žadateli buď vyhoví (zcela, případně
částečně), anebo nevyhoví.

Rekapitulace
Pro oznámení zahájení a ukončení podnikání platí ve zdravotním pojištění osmidenní
lhůta. OSVČ platí zálohy pravidelně každý měsíc, je-li to její povinností. Pokud OSVČ
dodatečně zjistí změny v příjmech a výdajích, podává zdravotní pojišťovně opravný
Přehled. Případný přeplatek pojistného používá zdravotní pojišťovna na úhradu splat-
ných závazků (dlužné pojistné, penále, pokuty), pokud tyto vůči OSVČ eviduje.

1. Je OSVČ povinna oznámit zdravotní pojišťovně přerušení podnikání?
a) Ano.
b) Ne, ale je to vhodné.
c) Ano pouze tehdy, je-li podnikání jediným (hlavním) zdrojem příjmů. 

2. Pokutu až 50 000 Kč může zdravotní pojišťovna uložit za nepodání, resp. opoždě-
né podání:
a) Pouze řádného Přehledu.
b) Pouze opravného Přehledu.
c) Řádného nebo opravného Přehledu.

Správné odpovědi: 1. b), 2. c)

Testové otázky

Ing. Antonín Daněk
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Kombinovaný
provoz podle norem
EU – cestovní
náhrady

V technickém průkazu z roku 1998 jsou
v kolonce 13 uvedeny tyto hodnoty:
Spotřeba paliva ZM 10.8/6.0/7.8 – při rych-
losti /km.h-1 DLE EU 93/116/dm3/100km
EHK/ES – město – 90 (km/h-1) – 120 (km/h-1) 
Našla jsem tyto rady ohledně použití úda-
je:
– pokud je v technickém průkazu (dále

jen „TP”) uvedena norma 93/116/ES,
použije se třetí hodnota (tato hodnota
může být i bez ES, což by odpovídalo
mému TP);

– kombinovaná spotřeba se vypočítá
(10,8*4) + (6*7)/11 = (43,2 + 42):11 = 
= 7,745 = což odpovídá zaokrouhleně
třetí  hodnotě 7,8;

– pokud je v TP uvedeno město, 90 km
a 120 km, pak se počítá průměr těchto
tří spotřeb – měla bych tedy použít
24,6:3 = 8,2;

– v komentáři k zákoníku práce je uvede-
no, že kombinovaná spotřeba se začala
do TP zapisovat až koncem roku 2005.

Zřejmě mi něco významného uniká,
abych s jistotou mohla použít první nebo
druhý údaj. Který údaj mám v mém přípa-
dě použít a proč? 

Kombinovaná (nebo také smíšená) spo-
třeba paliva je zjišťována pouze podle ně-
kterých norem EU, a pokud je taková nor-
ma uvedena v technickém průkazu
vozidla v kolonce Spotřeba paliva – me-
todika, je také v technickém průkazu
kombinovaná spotřeba uvedena, a to ja-
ko třetí údaj v kolonce Spotřeba paliva.

Pro účely stanovení výše náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty podle
§ 157 odst. 3 zákoníku práce se podle
§ 158 odst. 4 zákoníku práce použije kom-
binovaná spotřeba podle norem EU uve-
dená v technickém průkazu vozidla. Tako-
vá spotřeba se tedy pro uvedený účel
nevypočítává z údajů uvedených v tech-
nickém průkazu, ale přebírá, je-li tam uve-
dena. Předmětný v dotazu uvedený vý-
počet lze použít případně pouze pro
účely kontroly, že tomu tak skutečně je,
ale tento výpočet nelze sám od sebe ni-
kdy použít.

Není-li v technickém průkazu kombinova-
ná spotřeba podle norem EU uvedena,
použije se pro výpočet náhrady výdajů za

spotřebované pohonné hmoty podle
§ 158 odst. 4 zákoníku práce spotřeba zjiš-
těná jako aritmetický průměr všech údajů
o spotřebě uvedených v technickém prů-
kazu.

V dotazu uvedená norma 93/116/ES je
jednou z řady norem EU, podle kterých se
kombinovaná spotřeba zjišťuje, a třetí
z údajů uvedených v technickém průka-
zu, tj. 7,8 l/100 km, tak je údajem o kombi-
nované spotřebě paliva, který je nutno
k předmětnému výpočtu náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty pro
účely § 157 odst. 3 zákoníku práce použít.
To, že v technickém průkazu je uvedeno
pouze číslo normy bez zkratky ES, EU
apod., není podstatné. Jednoduchý se-
znam takových norem není nikde uve-
den, a je proto nutno sledovat všechny
nové normy EU týkající se vozidel a také
dodatky k dřívějším normám vč. jejich pří-
loh.

Pro jistotu připomínám, že kombinovaná
spotřeba se používá výhradně při stano-
vení výše náhrady výdajů za spotřebova-
né pohonné hmoty v případě podle § 157
odst. 3 zákoníku práce, tj. když zaměstna-
vatel požádá zaměstnance, aby na pra-
covní cestě použil jako dopravní prostře-
dek vozidlo, které není vozidlem
zaměstnavatele (zjednodušeně soukromé
vozidlo zaměstnance nebo vozidlo, které
si zaměstnanec od někoho vypůjčil či pro-
najal). V žádném případě tuto kombino-
vanou spotřebu nemůže použít pro výpo-
čet náhrady za spotřebované pohonné
hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3
ZDP fyzická osoba – podnikatel, neboť ten
použije ve smyslu pokynu GFŘ D-6 k ZDP
vždy aritmetický průměr ze všech údajů
uvedených o spotřebě v technickém prů-
kazu vozidla, tj. i tehdy, je-li v technickém
průkazu kombinovaná spotřeba uvede-
na.

Ing. Karel Janoušek

DPH – přefakturace
svozu odpadu

Jakou sazbu DPH uplatňovat při přefaktu-
raci svozu komunálního odpadu nájemní-
kům? Za nájemníky hradíme městskému
úřadu poplatek za odvoz odpadu, kdy
poplatek je účtován bez DPH. Lze použít
sníženou sazbu? Dále bych se chtěla ze-
ptat na přefakturaci části pojistného za
dům. Musí plátce fakturovat s DPH?

U úplat za sběr komunálního odpadu ob-
cí obecně platí, že pokud je úplata za
svoz komunálního odpadu stanovena
místní vyhláškou, považuje se za úplatu za

výkon veřejné správy a není předmětem
daně ve smyslu § 2 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH”), jelikož podle ustanovení § 5 zá-
kona o DPH se obec při výkonu veřejné
správy nepovažuje za osobu povinnou
k dani. Pokud však úplata za svoz komu-
nálního odpadu není stanovena místní vy-
hláškou, ale pouze smluvně, jedná se
o úplatu, která je ve smyslu § 2 zákona
o DPH předmětem daně. Ve Vašem pří-
padě, kdy Vám obec účtuje poplatek bez
DPH, se tedy jedná pravděpodobně
o první případ. Pro přesnou odpověď ve
věci „přefakturace” poplatku za svoz ko-
munálního odpadu nájemníkům by bylo
třeba znát obsah konkrétních smluvních
ujednání. Pokud z těchto smluvních ujed-
nání vyplývá, že jako pronajímatel zajišťu-
jete pro obec jejím jménem a na její účet
vybírání uvedeného poplatku (jehož výše
je stanovena vyhláškou obce), nejedná
se v daném případě o plnění, které je pro
Vás předmětem daně, tudíž tento popla-
tek budete nájemníkům „přefakturová-
vat” bez DPH.

Ve věci „přefakturace” pojistného za dům
na jinou osobu (nájemníka) je opět třeba
vycházet z konkrétních smluvních podmí-
nek. Ve smyslu ustanovení § 55 zákona
o DPH ve vazbě na § 51 zákona o DPH
jsou od daně bez nároku na odpočet da-
ně osvobozeny pojišťovací činnosti, který-
mi se rozumí poskytování pojištění, posky-
tování zajištění a dále služby související
s pojištěním nebo zajištěním, které jsou po-
skytované osobami zprostředkovávajícími
pojištění nebo zajištění. Pokud „přefaktu-
rováváte” nájemníkům službu vymezenou
v ustanovení § 55 zákona o DPH (poskyto-
vání pojištění) jako samostatné plnění (tj.
pojišťovací službu nakoupíte a dále ji jen
prodáte nájemníkům, přičemž tato služba
není vedlejším plněním k jinému uskuteč-
něnému plnění ani není součástí jiného
hospodářsky nedělitelného plnění), uplat-
ní se u tohoto plnění osvobození od daně.
Při „přefakturaci” pojistného lze při splnění
příslušných podmínek postupovat také ve
smyslu ustanovení § 36 odst. 11 zákona
o DPH. Dle tohoto ustanovení se do zákla-
du daně nezahrnuje částka, kterou plát-
ce obdržel od jiné osoby na úhradu část-
ky vynaložené jménem a na účet této jiné
osoby. Podmínkou je, že přijatá částka ne-
převýší uhrazené částky za jinou osobu
a plátce si u plnění uhrazeného za jinou
osobu neuplatní nárok na odpočet daně.
Nakoupené pojištění by tak ve Vašem
účetnictví muselo být pouze průběžnou
položkou, tj., nesmělo by být účtováno do
nákladů a následně pak ani do výnosů.
Problematikou uplatnění DPH u pojišťova-
cích služeb se zabývá Informace GFŘ čj.
22526/13/7001-21000-011695 ze dne 14. 5.

Dejte vědět i Vy na pientkova@dashofer.cz, co Vás zajímá z účetní a daňové oblasti 
a v některém následujícím čísle najdete zpracovaný článek na toto téma.

Časopis ušitý na míru Vašim potřebám!

Dotazy
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2013, která je dostupná na internetových
stránkách Finanční správy: http://www.fi-
nancnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-se-
znam-dani/Informace_GFR_k_uplatne-
ni_DPH_u_pojistovacich_cinnosti.pdf

Ing. Martina Matějková

Nákup dveří 
(daně a odpisy)

Firma s. r. o. nakoupila dvoje dřevěné
dveře, jedny dveře stály138 618 Kč a dru-
hé dveře 232 041 Kč. Ceny jsou bez DPH,
fakturováno v přenesené daňové povin-
nosti. Firma nevlastní žádné nemovitosti,
dveře si pořídila do nemovitosti, za kterou
platí nájem. Jak budu postupovat z hle-
diska daně z příjmů a do jaké odpisové
skupiny dveře zařadím? Nejsem si jistá me-
zi 2. odpisovou skupinou (nábytek, polož-
ka (7-74) nebo 3. odpisovou skupinou,
kde jsou dveře uvedené v položce (3-13).
Mohu dveře, pokud nejsou součástí ne-
movitosti (nejsou, jdou odmontovat), od-
pisovat takto samostatně?

V položce – kódu odpisové skupiny (3-13)
jsou uvedeny pancéřové nebo zpevněné
sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpeč-
nostní schránky pro komorové trezory, pří-
ruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky
nebo kazety a podobné výrobky, z obec-
ných kovů. Toto není správné zařazení
dveří náležejících pronajaté budově do
odpovídající odpisové skupiny hmotného
majetku. Platí, že výrobními zařízeními, za-
řízeními a předměty k provozování služeb
(výkonů), účelovými zařízeními a předmě-
ty, které jsou samostatnými movitými věc-
mi i přesto, že jsou pevně spojeny s budo-
vou nebo se stavbou, jsou s přihlédnutím
ke stavebně-technickým parametrům,
funkci a účelu budovy nebo stavby ze-
jména stroje, přístroje, zařízení, konstruk-
ce a příslušné technologické rozvody. Ty-
to samostatné movité věci i přesto, že jsou
pevně spojeny se stavebním dílem, lze sa-
mostatně odpisovat. Toto není případ
oken či dveří, které většinou tvoří obvo-
dový plášť budovy a jsou nedílnou sou-
částí stavebních děl, jako je např. i tech-
nické vybavení stavebních děl, zahrnující
např. vnitřní rozvody studené a teplé vo-
dy, včetně rozvodů pro ústřední vytápění,
vnitřní rozvody elektroinstalace, základní
armatury a vybavení spojené se staveb-
ním dílem (klozety, vany, umyvadla, dře-
zy, baterie, kuchyňské sporáky), vestavný
nábytek apod. Nakoupené dveře jsou
pravděpodobně součástí technického
zhodnocení pronajaté budovy a jako ta-
kové lze technické zhodnocení odpisovat
v odpisové skupině, do které lze zařadit
i pronajímanou budovu. V případě např.
administrativní budovy je to v 6. odpisové
skupině.

Na základě nájemní smlouvy pronajímatel
přenechává za úplatu nájemci nemovi-
tou věc, aby ji dočasně užíval. Změny na

věci je nájemce oprávněn provádět jen
se souhlasem pronajímatele. Úhradu ná-
kladů s tím spojených může nájemce po-
žadovat jen v případě, že se k tomu pro-
najímatel zavázal. To se však nestalo.
K technickému zhodnocení nemovitosti
ze strany nájemce došlo nad rámec smlu-
veného nájemného, a to na jeho vlastní
náklady. Důležité je, aby se tak stalo se
souhlasem vlastníka, jinak by nájemce
nemohl technické zhodnocení daňově
odepisovat. K odpisování technického
zhodnocení je potřeba rovněž souhlas
vlastníka – pronajímatele budovy. 

Podle § 33a zákona č. 586/1992 Sb., o da-
ni z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále ZDP), může poplatník, který bude
provádět, provádí nebo provedl zásah
do majetku, požádat příslušného správce
daně o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení, zda je tento zásah do majetku
technickým zhodnocením podle § 33 ZDP.

Ing. Pavel Novák

Podpora prodeje –
zapůjčení kávovarů

Plátce DPH podniká v oblasti internetové-
ho obchodu s kávou. Jako podporu pro-
deje by chtěl do budoucna největším od-
běratelům na základě smlouvy o výpůjčce
po dobu odběru bezplatně poskytovat
kávovary. Jaký to bude mít dopad z hle-
diska DPH a odpisů a daně z příjmů (cena
výpůjčky je prakticky rozpuštěna do příjmů
z prodeje kávy)?

Podle ustanovení § 2193 zákona
č. 89/2012, občanský zákoník (dále
„NOZ”), platí, že smlouvou o výpůjčce
půjčitel (podnikatel, plátce DPH) přene-
chává vypůjčiteli (jednomu z největších
odběratelů) nezuživatelnou věc (indi -
viduálně určenou věc – kávovar) a zava-
zuje se mu umožnit její bezplatné dočasné
užívání. Smlouva o výpůjčce upravená
v NOZ navazuje na předcházející právní
úpravu ve „starém” občanském zákoníku
uvedenou v § 659 až § 662. Úprava v NOZ
předchozí úpravu rozšiřuje. Hlavními
charakteristickými znaky smlouvy o vý-
půjčce zůstává bezplatnost, půjčení vě-
ci je i nadále dočasné a pouze za da-
ným účelem. Pokud není účel vymezen,
užívá vypůjčitel věc způsobem přiměře-
ným povaze věci.

Navíc je v NOZ přítomna podrobnější
úprava některých ustanovení, jako např.
nákladů, které jsou spojeny s užíváním vy-
půjčené věci. Obvyklé náklady spojené
s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého
a mimořádné náklady jdou k tíži půjčitele,
tj., při potřebě mimořádných nákladů mů-
že vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je
vynaložil sám, a v případě, že půjčitel ne-
chce nebo nemůže tak učinit, a v přípa-
dě, že vynaloží mimořádné náklady v ne-
zbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží

mu náhrada (§ 2199 NOZ). V zadání je
uvedeno, že výpůjčiteli bude umožněno
bezplatně užívat kávovar po dobu odbě-
ru, což je možné, poněvadž nově NOZ
umožňuje časový rámec výpůjčky vyme-
zit jen účelem, kdy je stanoveno vypůjči-
teli užívat věc bez zbytečného odkladu
a po splnění účelu má vypůjčitel povin-
nost věc bez zbytečného odkladu vrátit
půjčiteli.

Co se týká výpůjčky podle § 2193 až
§ 2200 NOZ, tak se ve smyslu zákona
o DPH jedná o poskytnutí služby bezúplat-
ně, což je plnění, které není předmětem
DPH s výjimkami uvedenými v zákoně
o DPH. Při posuzování charakteru výpůjč-
ky je proto nutné postupovat podle § 14
odst. 3 a § 14 odst. 4 písm. b) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále
„ZDPH”). Pokud bezúplatná výpůjčka vě-
ci, u které byl uplatněn nárok na odpočet
daně, je realizována pro jiné účely než
související s ekonomickou činností půjčite-
le, považuje se výpůjčka za poskytnutí
služby za úplatu, je tedy zdanitelným pl-
něním a půjčitel je povinen uplatnit daň.
Toto však nebude případ uvedený v do-
tazu, kdy podnikatel na základě smlouvy
o výpůjčce po dobu odběru bezplatně
poskytuje kávovar odběrateli, který splní
odběrový limit. Obecně ale platí, že plát-
ce, který realizuje bezúplatnou výpůjčku
věci, musí prokázat, zda je dané plnění
poskytnuto za účelem souvisejícím s jeho
ekonomickou činností, protože pouze v ta-
kovém případě není výpůjčka předmě-
tem daně. Co se týče daně z příjmů, je
možné, aby si půjčitel o zahrnuté odpisy
a další náklady snížil základ daně. Platí zde
obdobně jako u DPH nutnost prokázání
souvislosti vynaložených nákladů s výpůjč-
kou s dosaženými příjmy. Daňový dopad
uzavření smlouvy o výpůjčce u odběrate-
lů, kterým bude bezplatně přenechán
k dočasnému užívání kávovar, nebude
žádný. Majetkový prospěch vypůjčitele při
výpůjčce totiž není dle § 3 odst. 4 písm. j)
bodu 2 ZDP předmětem daně.

Ing. Pavel Novák

SVJ – přeúčtování
záloh

Naše a. s. vlastní byty. Nájemníci nám pla-
tí nájem [osvobozený dle § 56a] a zálohy
na služby spojené s nájmem. Tyto zálohy
ve stejné výši hned poukazujeme Spole-
čenství vl. domu. Společenství nám zasílá
měsíčně fakturu na tyto zálohy (bez DPH).
Lze u tohoto použít tzv. přeúčtování? Ne-
uplatňujeme DPH na vstupu ani neodvá-
díme DPH ze záloh. Účtujeme přes účto-
vou třídu 3 – přijaté i odvedené zálohy.

Z popsané situace dovozuji následující:
– Akciová společnost je plátcem DPH. Zá-

roveň je členem společenství vlastníků
jednotek.
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– Předpokládám, že společenství vlastníků
jednotek není plátcem DPH – pouze
z důvodu činnosti, k níž společenství vzni-
ká (péče o dům a společné záležitosti
vlastníků), se plátcem daně nestává.
Nezasílá tedy vlastníkům daňové dokla-
dy podle zákona o DPH, pouze požadu-
je úhradu částek ve výši včetně DPH.

– Lze předpokládat, že případné dodava-
telské smlouvy na služby a dodávky mé-
dií jsou nasmlouvány společenstvím
vlastníků jednotek (je to právnická oso-
ba, tudíž uzavírání smluvních vztahů je
možné a obvyklé). Společenství vlastní-
ků jednotek pak chodí faktury na služby
a dodávky energií od dodavatelů. Spo-
lečenství podle odsouhlaseného klíče
rozpočítá zálohy a požaduje je od vlast-
níků jednotek (v tomto případě též od
akciové společnosti). Předpokládám, že
obdobně se postupuje u případného zú-
čtování záloh po zjištění skutečné spo-
třeby.

– Akciová společnost od nájemců poža-
duje nejenom nájemné, ale i úhradu
částek za spotřebované služby souvisejí-
cí s nájmem.

Je otázkou, zda lze zálohy na služby souvi-
sející s nájmem považovat za částky na
úhradu vynaložené jménem a na účet ji-
né osoby ve smyslu § 36 odst. 11 zákona
o DPH. Text tohoto ustanovení omezuje
rozsah případů, na které se dá použít. Exi-
stuje však informace finanční správy, kte-
rá poskytuje benevolentní výklad v násle-
dujícím smyslu:

„Jestliže pronajímatel o přijatých a uhra-
zených částkách za zajišťovaná plnění
související s nájmem účtuje na zúčtova-
cích vztazích nebo je eviduje jako prů-
běžné položky, protože tyto částky pro
něho nejsou výnosem nebo příjmem ani
nákladem nebo výdajem, za jeho usku-
tečněná plnění, částky přijaté od nájem-
ce za zajišťovaná plnění související s ná-
jmem nepřevýší částky uhrazené za
zajišťovaná plnění související s nájmem
a pronajímatel si neuplatní u těchto plně-
ní pro jinou osobu nárok na odpočet da-
ně, nezahrnuje tyto přijaté částky do zá-
kladu daně podle § 36 odst. 11 ZDPH.”

Tento přístup předpokládá, že je o služ-
bách souvisejících s nájmem účtováno
přes zúčtovací vztahy a akciová společ-
nost je nepovažuje za svůj náklad a na
druhé straně jako výnos. U přijatého po-
stupu lze tedy odkazovat na tuto informa-
ci (bývá však považována za výklad nad
rámec zákona).

Podle mého názoru lze odůvodnění po-
stupu hledat též v následujících skuteč-
nostech:
– Nárok na odpočet u těchto služeb nelze

uplatnit už jenom z toho důvodu, že ne-
ní k dispozici daňový doklad od posky-
tovatele – plátce daně.

– Z hlediska daně na výstupu záleží na
tom, zda jsou služby související s nájmem
považovány za samostatnou službu, ne-

bo je lze považovat za vedlejší plnění
k nájmu sdílející jeho daňový osud (pl-
nění osvobozené od daně bez nároku
na odpočet). Druhému případu by mě-
ly odpovídat i smlouvy s nájemci. Pak by
DPH odváděno nebylo.

Ing. Jana Kolářová

DPH na vstupu
z kupní ceny koní

Společnost s ručením omezeným, plátce
DPH, koupila dva koně se záměrem je ne-
chat vycvičit a za cca 2–4 roky je prodat.
Jedná se o závodní koně.
Může uplatnit DPH na vstupu z kupní ceny
koní a materiálu a služeb souvisejících
s pořízením a výcvikem koní, i když prodej
(uskutečnění zdanitelného plnění) nasta-
ne pravděpodobně až za několik let?
V průběhu výcviku se očekávají jen men-
ší výnosy ze soutěží. Má vliv na odpočet
DPH účtování (na dlouhodobý majetek,
zboží)?

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH”) obec-
ně platí, že plátce je oprávněn k odpočtu
daně na vstupu u přijatého zdanitelného
plnění, které v rámci svých ekonomických
činností použije pro účely uskutečňování
plnění vymezených v § 72 odst. 1 písm. a)
až e) zákona o DPH. Pokud plátce přijaté
zdanitelné plnění použije výhradně pro
uskutečňování plnění uvedených v tomto
zákonném ustanovení, má nárok na od-
počet daně v plné výši u přijatého zdani-
telného plnění. Pokud jste tedy závodní
koně nakoupili (pořídili) výhradně pro
účely uskutečňování plnění uvedených
v § 72 odst. 1 zákona o DPH, máte při spl-
nění podmínek pro uplatnění nároku na
odpočet daně uvedených v § 73 zákona
o DPH nárok na odpočet daně na vstupu
jak z kupní ceny koní, tak také u souvisejí-

cího materiálu a služeb, které souvisí s po-
řízením a výcvikem koní. Skutečnost, že
k prodeji vycvičených koní (k uskutečnění
zdanitelného plnění) a k přiznání daně na
výstupu dojde až po delším časovém ob-
dobí, nárok na odpočet daně na vstupu
neovlivní. Plátci by vznikl nárok na odpo-
čet daně při splnění výše uvedených
podmínek i v případě, že by v budoucím
období nakonec ani k prodeji vycviče-
ných koní (tak jak bylo zamýšleno) nedo-
šlo, například z důvodu úhynu zvířat. 

Pokud plátce použije přijaté zdanitelné pl-
nění jak pro účely s nárokem na odpočet
daně na vstupu [viz § 72 odst. 1 písm. a)
až e) zákona o DPH], tak pro jiné účely,
u kterých nárok na odpočet daně na
vstupu nemá, je oprávněn si uplatnit ná-
rok na odpočet daně u takového přijaté-
ho zdanitelného plnění pouze v částečné
výši. Zákon o DPH rozeznává dva druhy
uplatnění nároku na odpočet daně v čás-
tečné výši, a to nárok na odpočet daně
v poměrné výši (viz § 75 zákona o DPH)
a nárok na odpočet daně v krácené výši
(viz § 76 zákona o DPH).

Ing. Martina Matějková

Daň z příjmu 
– podíly na zisku

Společnost s r. o. (1 společník) vykazuje od
r. 2008 zisk. Společník chce tento zisk vy-
čerpat. Jak bude příjem společníka zda-
něn? Odkdy platí osvobození od daně
z příjmu pro podíly na zisku?

Podíly na zisku na společnosti s ručením
omezeným jsou příjmy uvedené v § 8
odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění (dále
jen „ZDP”), které se zdaňují zvláštní sazbou
daně ve výši 15 % dle ustanovení § 36
odst. 2 písm. b) ZDP. Platí pro všechny po-
platníky uvedené v § 2 a 17 ZDP, pokud

Plánované změny k 1. 1. 2015:

V zákoně o daních z příjmů: 
• Reakce na nové soukromé právo
• Revize zákonů souvisejících se zřízení jednoho inkasního místa
• Zvýšení slevy na druhé a další dítě
• Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce
• Omezení v nastavení výdajových paušálů pro OSVČ 
• Úprava systému zdanění investičních fondů 
• Odstraňování daňových výjimek
• Úpravy s ohledem na návrh zákona o poskytování služeb péče

o dítě v dětské skupině
• Související úpravy v zákoně o rezervách 

V zákoně o DPH:

• Třetí sazba daně
• Změny určení místa plnění
• Rozšíření zvláštních režimů 
• Nové vymezení území EU
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není v odstavci 1 a 9 cit. paragrafu uve-
deno jinak. Zvláštní sazbu daně je povinen
strhnout a odvést plátce, tj. společnost
s r. o. (§ 38c a 38d ZDP).

Časový test pro osvobození se u podílu na
zisku nepočítá, na rozdíl od příjmu z pře-
vodu podílu v obchodní korporaci (tj.
i s. r. o.), kde je stanoven časový test pro
osvobození příjmu z jeho prodeje 5 let od
nabytí [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP].

Ing. Milena Burešová

DPH z ukradeného
zboží

Fyzická osoba má obchod a zabývá se
nákupem a prodejem tabákového zboží.
Je plátcem DPH. Nyní byl obchod vykra-
den, zboží odcizeno. Od policie máme
zápis, že pachatel je neznámý. Pojistka
bohužel propadla, takže pojišťovna nevy-
platí žádnou náhradu. Musíme vrátit od-
počet DPH z ukradeného zboží, který jsme 
si nárokovali?

V případě, že je plátci prokazatelně odci-
zeno zboží, nedochází k uskutečnění zda-
nitelného plnění s povinností odvodu da-
ně, neboť nedošlo k dodání zboží (z vůle
dvou smluvních stran). Tato skutečnost
však nemá vliv na uplatnění nároku na
odpočet daně z tohoto zboží. Pokud plát-
ce uplatnil nárok na odpočet daně při
pořízení tohoto zboží oprávněně, čili
v souladu se zákonem ve vazbě na před-
poklad použití v rámci uskutečňování jeho
ekonomických činností pro účely uskuteč-
ňování plnění dle § 72 odst. 1 ZDPH, pak
ve vazbě na odcizení zboží, které násled-
ně použití zboží tímto předpokládaným
způsobem neumožní, povinnost vrátit pů-
vodně uplatněný nárok na odpočet da-
ně nenastává. Skutečnost, že plátce ne-
ztrácí nárok na odpočet daně, pokud
z důvodu krádeže zboží nedojde k jeho
dodání, které je předmětem daně, lze do-
vodit z ustálené judikatury a rovněž z člán-
ku 185 Směrnice Rady 2006/112/ES. 

Ing. Dana Langerová

Nákup kanalizace
od obce

Rádi bychom jako a. s. nakoupili vodovod
a kanalizaci od obce. Jak to řešit z pohle-
du daně z nabytí nemovitých věcí?

Inženýrské sítě (zejména vodovody a ka-
nalizace) nejsou podle ustanovení § 509
občanského zákoníku součástí pozemku,
jsou ale samostatnou nemovitou věcí.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zá-
konného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, je úplat-
né nabytí vlastnického práva k nemovité
věci, která je stavbou nebo částí inženýr-

ské sítě, předmětem daně z nabytí nemo-
vitých věcí. Podle ustanovení § 6 odst. 2
písm. b) uvedeného zákona může být na-
bytí vlastnického práva k nemovité věci
právnickou osobou, nabývá-li vlastnické
právo k nemovité věci z majetku územní-
ho samosprávného celku (např. obce),
osvobozeno od daně z nabytí nemovi-
tých věcí jen v případech, kdy územní sa-
mosprávný celek je zřizovatelem této
právnické osoby nebo jejím jediným čle-
nem.

Pokud tedy v daném případě není obec
zřizovatelem ani jediným členem akciové
společnosti, pak úplatné nabytí vodovo-
du a kanalizace akciovou společností od
obce podléhá dani z nabytí nemovitých
věcí, přičemž poplatníkem této daně je
podle § 1 výše uvedeného zákona buď
obec (to platí, pokud v kupní smlouvě ne-
ní dohodnuto, že poplatníkem daně z na-
bytí nemovité věci je nabyvatel), nebo
akciová společnost (je-li v kupní smlouvě
dohodnuto, že poplatníkem daně z naby-
tí nemovité věci je nabyvatel).

Ing. Jiří Vychopeň

Odpis nepřihlášené
pohledávky

Společnost má pohledávku za společnos-
tí, která 31. 12. 2013 zanikla bez nástupce.
K pohledávce byly vytvořeny pouze účet-
ní opravné položky a pohledávka nebyla
nikdy přihlášena insolvenčnímu správci
ani správci konkurzní podstaty. Je možné
provést v letošním roce odpis pohledávky,
který bude daňový?

Daňově účinný odpis pohledávky lze pro-
vést v taxativně vymezených případech
§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Požadavky na
charakter pohledávky jsou přitom dvojího
typu – obecné (úvodní část ustanovení)
a speciální (body 1. a 6.). Tyto požadavky
musí přitom být splněny současně. 

Bod 4 předmětného ustanovení umožňuje
daňově odepsat pohledávku za dlužní-
kem – právnickou osobou zaniknuvší bez
právního nástupce, nebyl-li věřitel osobou
s dlužníkem spojenou pro účely ZDP. Tolik
speciální požadavek. Obecným poža-
davkem pak je, že o pohledávce bylo
účtováno ve výnosech a že pohledávka
není promlčená.

Tazatel tak musí ještě ověřit výše uvedené
podmínky, které v zadání dotazu neuvedl.
Budou-li splněny, lze pohledávku daňově
odepsat. Skutečnost, zda byly k pohle-

dávce již dříve tvořeny opravné položky,
nemá na možnost daňového odpisu žád-
ný vliv. Pochopitelně spolu s odpisem po-
hledávky (která právně nezaniká, a bude
tedy nadále vedena v podrozvahové evi-
denci) je nutné dříve natvořené opravné
položky rozpustit.

Ing. Martin Špád

DPH – prodej
zařízení umístěného
v Německu
polskému plátci

Pokud společnost plátce daně v ČR pro-
dává zařízení, které je umístěno v Němec-
ku, polskému plátci DPH a toto zařízení 
zůstane v Německu, jaký to bude mít do-
pad na DPH? Předpokládám, že o třístran-
ný obchod se nejedná, když zboží ze ze-
mě původu nevycestovalo. Zařízení bylo
české společnosti fakturováno bez ně-
mecké DPH.

Určitě je Vám jasné, že se ptáte na ně-
meckou DPH a německé daňové předpi-
sy. Tyto musíte bohužel řešit v daném člen-
ském státě.

Mohu jen konstatovat, že v případě kdyby
např. německý plátce prodával zařízení
umístěné na našem území polskému plát-
ci DPH, pak by se okamžitě stal českým
plátcem a musel by z tohoto prodeje od-
vést DPH v ČR.

Předpokládala bych, že to bude v Ně-
mecku stejné.

Ing. Ivana Langerová

Certifikát stability
podniku

Naše firma získala certifikát stability podni-
ku, „Czech stability Award”. Zaplatili jsme
za něj 48 000 Kč bez DPH. Cena se předá-
vala na Pražském hradě a tam jsme ještě
zaplatili 5 000 Kč za oběd. Jak to zaúčto-
vat a je nárok na odpočet DPH?

Hodnocení ČEKIA Stability Award posky -
tuje nezávislý pohled na finanční a nefi-
nanční bonitu firmy. Vyjadřuje její součas-
ný stav, finanční situaci, a to včetně
predikce budoucího rizika. Výstupem
hodnoticího modelu je známka na deseti-
stupňové škále, kde tři nejlepší možná
hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodno-
cení je každoročně aktualizováno a jeho
výsledky pravidelně vyhlašovány.

Z účetního hlediska se jedná o: Účet 018 –
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
Drobným nehmotným dlouhodobým ma-
jetkem jsou účetní jednotkou určené zřizo-
vací výdaje, nehmotné výsledky výzkum-

Zeptejte se našich odborníků 
na vše, co Vás zajímá

http://www.du.cz 
Účet / Položit dotaz
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né a obdobné činnosti, software a oceni-
telná práva, pokud jejich doba použitel-
nosti je delší než jeden rok a ocenění jed-
né položky nepřevyšuje částku 60 000 Kč.
Záleží zcela na rozhodnutí společnosti,
zda o tomto majetku bude účtovat na
účet 018 nebo zda o něm bude účtovat
jako o nakoupené službě na účet 518 –
Ostatní služby. Doporučuji stanovit ve
vnitropodnikové směrnici pro účtování
majetku možnost neúčtovat rozvažným
způsobem a umožnit účtování bez odpisů
přímo do nákladů společnosti. Konkrétní
postup:
MD 041 / D 321 48 000 Kč
MD 518 / D 041 48 000 Kč

Odpočet DPH na vstupu při pořízení toho-
to certifikátu je běžně možný při respekto-
vání veškerých ustanovení § 72 a 73 ZDPH.

Pokud se jedná o oběd za pořizovací cenu
5 000 Kč, je nutné i v tomto případě účto-
vat na konto 513 – Reprezentace, a to bez
nároku na odpočet DPH na vstupu.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Odpočet DPH
z pohonných hmot

OSVČ používá ke své ekonomické činnos-
ti osobní automobil, který je psaný na
manželku a není vložen do obchodního
majetku podnikatele. Je plátce DPH. Spo-
třebu PHM dokládá doklady o nákupu,
vede knihu jízd. Může si z těchto dokladů
o nákupu PHM uplatňovat odpočet DPH?

Samozřejmě, jsou-li PHM spotřebovány
v rámci jeho ekonomické činnosti, pak je
oprávněn uplatňovat odpočet DPH z je-
jich nákupu.

Ing. Ivana Langerová

Odpis části
fotovoltaické
elektrárny

Fyzická osoba provozuje na střeše svého
rodinného domu fotovoltaickou elektrár-
nu (FVE). Příjmy z FVE realizuje prostřednic-
tvím tzv. zeleného bonusu. Může si v tom-
to případě uplatnit do výdajů odpisy
technologické části FVE v plné výši nebo

musí tyto odpisy krátit? Pochybnost
o možnosti uplatnit odpisy v plné výši vy-
chází z předpokladu, zda nedochází výro-
bou solární energie k přínosu, který je rea-
lizován jinak než platbou od odběratele
energie. Mám na mysli situaci, kdy napří-
klad část vyrobené energie sám spotře-
buje, pak by asi měl odpisy krátit.

Podle ustanovení § 28 odst. 6 ZDP se
uplatňování jen poměrné části odpisů
(neboli „krácení” odpisů) týká případu,
kdy je odpisovaný hmotný majetek použí-
ván k zajištění zdanitelného příjmu pouze
zčásti. Pokud je ale odpisovaný hmotný
majetek, který představuje technologická
část FVE, používán zcela a výhradně k za-
jištění zdanitelného příjmu ze samostatné
činnosti fyzické osoby (v daném případě
je tímto zdanitelným příjmem tzv. zelený
bonus, který je poplatníkovi poskytován
z provozu FVE, jenž je podnikáním podle
energetického zákona) a je zahrnut do
obchodního majetku poplatníka (tj., je
o něm účtováno nebo je veden v daňo-
vé evidenci podle § 7b ZDP), pak podle
mého názoru není důvod ke „krácení”
odpisů tohoto hmotného majetku. To pla-
tí i v případě, že poplatník část vyrobené
elektřiny, za kterou je mu poskytována
podpora ve formě zeleného bonusu, sám
spotřebuje.

Ing. Jiří Vychopeň

Převod podílu s. r. o.
Manželé vlastní dvě společnosti s ručením
omezeným, každý jednu (každý má 100%
podíl ve svém s. r. o.). Teď se rozhodli, že
jeden druhému převedou poloviční podíl
navzájem. Jaké to má daňové dopady
(daň z příjmů, cena obvyklá atp.)?

Dle občanského zákoníku je podíl v ob-
chodní společnosti nebo družstvu součás-
tí společného jmění manželů, stal-li se
manžel v době trvání manželství společní-
kem obchodní společnosti (§ 709 odst. 3
zákona č. 89/2012 Sb. ve znění p. p., dále
jen „NOZ”). Při převodu podílu je tedy tře-
ba souhlasu druhého z manželů. Což se
zde, kdy jde o převod mezi manžely na-
vzájem, vylučuje. Převod obchodního po-
dílu upravuje ustanovení § 207–§ 210 NOZ.
Neurčí-li společenská smlouva jinak, může
převést společník svůj podíl na osobu, kte-
rá není společníkem, jen se souhlasem
valné hromady. Převod podílu je vůči spo-

• Aktuality z Vašeho oboru
• Právní předpisy
• Důležité vzory a formuláře 
• Vybrané dotazy a odpovědi
• Archiv ročníků 2010, 2011, 2012, 2013
• Bonusy: 

Změny v zákoně o DPH 2014 
Změny v zákoně o daních z příjmů 2014Naleznete na něm:

http://zakaznik.dashofer.cz

lečnosti účinný doručením účinné smlou-
vy s úředně ověřenými podpisy.

Z daňového hlediska je příjem z prodeje
podílu v obchodní korporaci osvobozen,
pokud doba mezi jeho nabytím a prode-
jem přesáhla 5 let [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP].
Jestliže je doba mezi nabytím a prodejem
kratší než 5 let, je tento příjem předmětem
daně z příjmů jako ostatní příjem dle § 10
ZDP. Výdajem k tomuto příjmu je cena 
nabytí podílu (§ 10 odst. 6 ZDP). Při bez -
úplatném převodu jsou příjmy od příbuz-
ného, ve Vašem případě manžela, od da-
ně osvobozeny dle ustanovení § 10 odst. 3
písm. d) bodu 1 ZDP.

Ing. Hana Kovářová

DPH – přeprava
osob do ciziny

Jsme firma zabývající se přepravou osob,
neplátci DPH. Vzhledem k výši obratu
očekáváme, že se v nebližší době stane-
me plátci DPH. Často v rámci naší činnos-
ti vozíme zákazníky do Vídně na letiště.
Pokud budeme plátci DPH, nevíme, jak
přesně postupovat při těchto cestách do
ciziny. Domníváme se, že na území ČR je
tato činnost dle § 70 zákona o DPH osvo-
bozena. Týká se to pouze km ujetých na
území v ČR? Kilometry ujeté v Rakousku
se řídí zákonem platným v Rakousku
a máme se informovat, jaké jsou tam
předpisy nebo to lze nějak vyřídit u nás?
Případně kde lze nalézt další informace
k registraci k DPH v cizině? Je nutno na
faktuře rozepsat km ujeté v ČR a zvlášť km
v Rakousku?

Přeprava osob z ČR do jiného členského
státu a obráceně je na území ČR osvobo-
zena od daně podle § 70 zákona o DPH.
Toto osvobození se týká pouze km ujetých
po území ČR.

Pokud vím (z „doslechu”), tak v Rakousku
toto osvobození není a z km ujetých po je-
jich území vzniká povinnost přiznat daň.
Doporučuji ověřit si tuto skutečnost a pří-
padnou povinnost registrace přímo
v tomto členském státě. Konkrétní infor-
mace o uplatňování daně v jednotlivých
členských státech bohužel nenaleznete
na internetových stránkách zdejší Finanč-
ní správy.

Ing. Ivana Langerová
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Přehled na ZP a SP
Zaměstnavatel vede daňovou evidenci.
Přispívá zaměstnancům na životní pojiště-
ní ve výši 400 Kč měsíčně. Tato částka je
daňově uznatelným nákladem. Jak je to
u přehledů na ZP a SP? Uvádí se vyměřo-
vací základ, resp. daňový základ, částka
z daňového přiznání z podnikatelské čin-
nosti dle § 7 (již snížená o zaplacené život-
ní pojištění)?

Pokud jsem dotaz správně pochopil, za-
městnavatel – fyzická osoba poskytuje
peněžité příspěvky na kapitálové životní
pojištění svých zaměstnanců, které platí
přímo pojišťovně. Je-li tomu tak, vliv na zá-
klad daně je zřejmý – za podmínky zapla-
cení v daném zdaňovacím období jde
o daňově účinný výdaj. Tyto příspěvky tak
snižují daňový základ, a tím i vyměřovací
základ pro výpočet pojistného na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění přísluš-
ného podnikatele (zaměstnavatele).

Ing. Martin Špád

Vztah mezi
spoluvlastníky
nemovitosti

Chtěla bych Vás požádat o vyjasnění
vztahu mezi spoluvlastníky nemovitosti
z pohledu daně z příjmu a DPH. Nemovi-
tost (bytový dům) vlastní 2 spoluvlastníci –
1. fyzická osoba – plátce DPH, podíl 1/3, 
2. právnická osoba – plátce DPH, podíl 2/3.
Nemovitost spravuje většinový spoluvlast-
ník (právnická osoba). Uplatňuje DPH při
údržbě nemovitosti, odvádí DPH z nájmu.
Na konci účetního období, kdy hospoda-
ření nemovitosti skončilo v zisku, odečte
většinový spoluvlastník ze svých příjmů 1/3
tohoto zisku (kterou pošle fyzické osobě na
bankovní účet – ta si ji uplatní dle § 9 záko-
na o dani z příjmu) a zbytek zdaní. Na zá-
kladě jakého zákona je tento postup mož-
ný a jak to bude s DPH? Je třeba nějak DPH
vypořádat mezi spoluvlastníky?

Příjmy z pronájmu nemovitosti, které jsou
zahrnuty v obchodním majetku poplatní-
ka s příjmy dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění jsou
součástí dílčího základu daně dle § 7, pří-
jmů z podnikání a jiné samostatné výdě-

lečné činnosti. Základem daně poplatní-
ka pak jsou příjmy snížené o výdaje pro-
kazatelně vynaložené na jejich dosažení,
zajištění a udržení. Do těchto výdajů lze
tedy zahrnout veškeré náklady na opra-
vy, údržbu nemovitostí, odpisy nemovitos-
tí, odpisy technického zhodnocení, pří-
padně i vytvářenou rezervu na opravy.

Příjem z pronájmu nemovitostí nezahrnu-
tých do obchodního majetku poplatníka
je u pronajímatele – fyzické osoby zdaňo-
ván dle ust. § 9 zákona o daních z příjmů.
Základem daně poplatníka pak jsou pří -
jmy z pronájmu snížené o prokazatelně vy-
naložené výdaje na jejich dosažení, zajiš-
tění a udržení (tj. náklady na údržbu
a opravy, odpisy majetku a technického
zhodnocení ...). Poplatník daně z příjmů
může dle svého uvážení uplatnit namísto
skutečně vynaložených výdajů i paušální
výdaje ve výši 30 % příjmů z pronájmu ne-
movitostí. 

Při zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí
v podílovém spoluvlastnictví se postupuje
v souladu s ustanovením § 9 ZDP součas-
ně s přihlédnutím k § 11 ZDP. Příjmy z pro-
nájmu nemovitostí dosažené společně
dvěma či více spoluvlastníky z titulu jejich
spoluvlastnictví nemovitosti a společné
výdaje vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení těchto příjmů se rozdělují mezi
spoluvlastníky dle výše jejich spoluvlastnic-
kých podílů. Plynou-li příjmy na základě pí-
semné smlouvy uzavřené se všemi spolu-
vlastníky v jiném poměru, než odpovídá
jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují
se příjmy a výdaje dle této smlouvy, vždy
však výdaje musí být rozděleny ve stej-
ném poměru jako příjmy. V případě, ne-
jsou-li příjmy a výdaje rozděleny mezi spo-
luvlastníky dle spoluvlastnických podílů,
mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pou-
ze v prokázané výši. Pokyn D-6 GFŘ k § 11
dále uvádí, nejsou-li příjmy a výdaje spo-

luvlastníků rozdělovány dle spoluvlastnic-
kých podílů, ale rozdělují se jinak v soula-
du s uzavřenou smlouvou, pak spoluvlast-
níci mohou jako daňový výdaj uplatnit
i odpisy a rezervu na opravu, ale tyto vždy
mezi sebe rozdělí ve stejném poměru,
v jakém si dělí příjmy. 

Příjmy pronajímatele z obchodního ma-
jetku se považují za ekonomickou činnost
z hlediska daně z přidané hodnoty. Příjmy
z pronájmu nemovitostí se započítávají do
obratu DPH. 

Příjmy z pronájmu nemovitostí jsou osvo-
bozeny od DPH, ovšem bez nároku na od-
počet daně na vstupu. V praxi by tedy ne-
měl pronajímatel možnost odpočtu DPH
u plnění, která by použil na příjmy z pro-
nájmu, nebo by musel krátit nárok na od-
počet podle poměru zdanitelných příjmů
ke všem dosaženým příjmům u plnění, kte-
rá by používal pro účely svého podnikání
i pronájem osvobozený od DPH. Mnoho
pronajímatelů tedy raději nájem nemovi-
tostí zahrne do svých zdanitelných plnění
a uplatňuje DPH na výstupu a pak má ná-
rok na odpočet DPH u všech plnění, která
k danému zdaňovanému pronájmu využi-
je. Je zde ovšem omezující podmínka, že
pronajímatel může takto podrobit nájem
DPH jen v případě jiných plátců. Pokud by
pronajímal neplátcům, pak nemůže tento
příjem podrobit DPH a musel by krátit ná-
rok na odpočet. I v případě nemovitosti
ve spoluvlastnictví jednoho či více plátců
lze aplikovat DPH u nájemného při proná-
jmu jinému plátci DPH. Nemovitost obhos-
podařuje většinový spoluvlastník, je jím
uzavřena jako většinovým vlastníkem ná-
jemní smlouva, pronajímatel může při pro-
nájmu jinému plátci nájemné zatížit DPH
a následně uplatnit nárok na odpočet
z přijatých plnění. 

Ing. Marie Pitková
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