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Abstrakt 

Tato bakalářská práce na téma „Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob  

s příjmy ze sdílené ekonomiky“ se zabývá velmi aktuálním tématem. Pojednává  

o příjmech z provozování této činnosti a zdaňování těchto příjmů. V příloze dále 

specifikuje tento netradiční model ekonomiky, kde především mladí lidé preferují 

využívání služeb sdílené ekonomiky, nejčastěji v oblastech cestovního ruchu nebo 

oblasti finanční. Práce dále vymezuje základní pojmy související se zdaněním příjmů 

fyzických osob v podmínkách České Republiky spolu s návrhy a doporučením 

v praktické části.  

 

Abstract 

The bachelor’s thesis „Tax Burden Optimization of Individuals with Incomes from 

Sharing Economy“ is focused on very current topic. Specifies this unusual model of the 

economy, where especially young people in particular prefer to use the services  

of a shared economy, most often in tourism or financial areas.  The Goal is the 

optimization of tax liability of Individuals. Theoretical part contains information required 

for tax optimization of the Individual’s income presented in practical part.  
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ÚVOD 

Daň z příjmu je jednou z nejvýnosnějších daní České republiky (9). Aby poplatníci 

dosáhli co nejnižší daňové povinnosti, existují různé možnosti optimalizace daňové 

povinnosti, které můžou, ale také nemusí využít. Nicméně, vhodně zvolená daňová 

strategie šetří poplatníkům finanční prostředky, které můžou využít například  

pro investici pro další rozvoj svého podnikání. 

Součástí vhodně zvolené daňové strategie je způsob daňové optimalizace fyzických 

osob, kterou se práce zabývá, které mimo jiné podnikají prostřednictvím sdílené 

ekonomiky, tzn., že využívají některou z internetových platforem jako je například 

AirBnb. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se zdanění příjmů 

fyzických osob, především příjmů podle §7, §9 a §10 ZDP, které budou použity 

v praktické části práce, a postup stanovení základu daně. S tím souvisí vymezení 

nezdanitelné části základu daně, odčitatelných položek od základu daně, slevy na dani, 

daňové zvýhodnění a další.  

V neposlední řadě je zde přiblížena problematika sdílené ekonomiky,  

která je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Sdílená ekonomika 

přináší mnoho pozitivního a užitečného, ale také se střetává s negativními vlivy. 

Důsledkem toho je, že se lidé dělí na zastánce a odpůrce tohoto nového typu chování  

na trhu. Pro naše správní právo jde vlastně o problém dosud neformulovaný. Na základě 

případů a studií, jakož i soudních sporů po celém světě včetně České republiky, máme 

důvod se domnívat, že tento moderní a stále nejasný pojem sdílené ekonomiky může 

být zneužit k nedodržování a obcházení právních předpisů (22). 

V práci je podán stručný přehled o tom, co sdílená ekonomika je, s jakými typy služeb 

je možné se setkat. Velkou roli hraje skutečnost zařazení majetku  

do obchodního majetku či nikoli. Na postup stanovení základu daně má významný vliv 

určení, kam jednotlivé příjmy budou patřit, jestli spadají pod § 7 ZDP – samostatnou 

výdělečnou činnost, nebo pod § 9 – příjmy z nájmu. Od toho se dále odvíjí další 

povinnosti fyzické osoby, která těchto příjmů dosahuje. K objasnění těchto pojmů bylo 

využito platné legislativy a odborné literatury. 
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V návrhové části jsou prezentovány možnosti optimalizace daňové povinnosti fyzických 

osob na konkrétním příkladu. Tato část je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti 

fyzické osoby. V závěru je uvedeno shrnutí a vyhodnocení situace. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je optimalizovat daňovou povinnost fyzické osoby,  

která mimo jiné dosahuje příjmů v rámci podnikání prostřednictvím sdílené ekonomiky.  

Hlavním cílem je vymezení problematické oblasti při zdaňování příjmů dosahovaných 

ze sdílené ekonomiky, systematizovat možné prostředky daňové optimalizace  

a prezentovat návrhy vedoucí k daňové optimalizaci ve vztahu k relevantním kategoriím 

příjmů. Dílčím cílem je zhodnocení, o jaký druh příjmů se bude jednat v případě 

pronájmu nemovitostí v rámci sdílené ekonomiky. V návaznosti na to je potřeba 

analyzovat jednotlivé možnosti, jejich podmínky a s nimi související povinnosti, které 

musí fyzická osoba splňovat. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a části,  

která obsahuje vlastní návrhy řešení. 

V teoretické části bude použita metody analýzy, která rozkládá celky na dílčí části  

a metoda syntézy, což je opak analýzy a znamená sloučení částí do jednoho celku (10). 

Informace budou čerpány z platného zákona č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů  

ve znění pozdějších předpisů, z odborné literatury zabývající se daňovou problematikou 

a dalších odborných publikací. Další poznatky týkající se problematiky zdanění příjmů 

ze sdílené ekonomiky budou mimo jiné čerpány z rozhodnutí vydaných finanční 

správou.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na konkrétní daň, a to daň z příjmu fyzických osob.  

Při vymezení základních pojmů, které souvisí se zdaněním fyzických osob,  

bude použita analýza formou abstrakce, prostřednictvím které se vymezují 

charakteristiky a vlastnosti daného pojmu (10). V analytické části bude popsána 

problematika určení druhu příjmů, vymezení rozdílů mezi ubytovacími službami  

a nájmem, a následnými skutečnostmi, které na tento problém navazují. Dále zde bude 

definován postup stanovení základu daně, s čímž souvisí nezdanitelné části základu 

daně, odčitatelné položky od základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění a konečný 

výpočet daňové povinnosti. Dále v práci bude vymezen úvodní rámec do sdílené 

ekonomiky, její regulace a to, jak fyzické osoby v rámci sdílené ekonomiky mohou 

optimalizovat svou daňovou povinnost. 
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V praktické části bude prezentována daná problematika na konkrétním příkladu s cílem 

optimalizovat daňovou povinnost poplatníka pomocí platné daňové legislativy. Úkolem 

také bude zhodnotit postup rozdělení druhu majetku a rozdělení příjmů  

dle §§ 7- 10 ZDP. Zde bude použita metoda komparace, kdy se jedná o srovnání  

nebo přirovnání dvou či více různých věcí (10). Navrhnu možné způsoby optimalizace 

daně, které budou navzájem porovnány a vyhodnoceny.  

V příloze této práce jsou uvedeny služby, které v rámci ní operují a co je přes ně možno 

sdílet.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Daň z příjmů fyzických osob patří do skupiny přímých daní. Je jedním  

z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu ČR (12). 

2.1  Základní pojmy 

Pro bližší pochopení dané problematiky jsou v této kapitole vymezeny některé základní 

pojmy týkající se zdanění fyzických osob.  

2.1.1 Poplatník daně z příjmu fyzických osob 

Poplatníky daně z příjmu fyzických osob dělíme do dvou skupin. Na daňové rezidenty  

a nerezidenty. Daňovými rezidenty jsou poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště 

nebo zde pobývají alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Tento poplatník zdaňuje příjmy 

vzniklé jak na území ČR tak příjmy ze zahraničí. Daňovými nerezidenty jsou poplatníci, 

kteří nemají na území ČR trvalé bydliště a zdržují se zde méně jak 183 dní 

v kalendářním roce nebo se zde zdržují za účelem studia či léčení. Tito poplatníci 

zdaňují pouze příjmy ze zdrojů na území ČR (5).  

2.1.2 Základ daně 

Základ daně se zjišťuje z rozdílu celkových příjmů a výdajů poplatníka v rámci 

zdaňovacího období. Protože se do základu daně nezahrnují příjmy osvobozené od daně 

a příjmy, je třeba nejprve identifikovat ty příjmy, které předmětem daně jsou.  

Příjmy, které předmětem daně jsou, mohou být buď v peněžní nebo nepeněžní formě, 

nebo mohou být získané směnou. Výdaje, které poplatník uplatňuje,  

musí být prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů (12), 

(13). 

2.1.3 Příjmy, které nejsou předmětem daně 

Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon 

o dani z příjmů) vymezuje příjmy, které nejsou předmětem daně. Tyto příjmy  

se do základu daně nezahrnují. Dle § 3 odst. 4 ZDP to jsou například: 

• příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, 
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• úvěry a zápůjčky, 

• příjmy z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů, 

• příjem plynoucí poplatníkovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí 

(au-pair). 

2.1.4 Příjmy osvobozené od daně 

Příjmy osvobozené od daně jsou další položkou, kterou do základu daně nezahrnujeme. 

Tyto příjmy dělíme na úplatné a bezúplatné. V rámci osvobozených úplatných příjmů 

dle §4 ZDP to například jsou: 

• příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, pokud  

v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před 

prodejem,  

• příjem z prodeje nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem 

byly zahrnuty do obchodního majetku, 

• příjmy z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického 

práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let, 

• příjmy z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje cenného 

papíru nebo motorového vozidla, přesahuje-li doba mezi jejich nabytím  

a prodejem dobu 1 roku. 

2.1.5 Předmět daně 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob dle §3 ZODP jsou následující příjmy:  

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6) 

Jedná se například o příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, 

na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení 

činnosti. Dále příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností  

nebo komanditistů komanditních společností. Poplatníkem daně v rámci příjmů  

ze závislé činnosti je zaměstnanec, plátcem je zaměstnavatel.  
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b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) 

Příjmy ze samostatné činnosti jsou například příjmy ze zemědělské výroby, lesního  

a vodního hospodářství, příjem ze živnostenského podnikání, příjem z jiného podnikání 

dle zvláštních předpisů, např. daňoví poradci, auditoři, advokáti, lékaři, notáři a další. 

2.1.6 Uplatnění výdajů 

Poplatník zde má tři možnosti uplatnění výdajů pro výpočet základu daně. Může  

si vybrat, zda povede účetnictví, daňovou evidenci s uplatněním skutečných výdajů 

nebo uplatněním výdajů procentem z příjmů, tzv. paušální výdaje.  

Fyzické osoby, které vedou účetnictví, se musí řídit jak ZDP, tak i zákonem o účetnictví. 

Povinně ho musí vést každá fyzická osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo  

se rozhodla dobrovolně vést účetnictví a fyzická osoba, které její obrat, za předcházející 

kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč. Účetnictví podává přehled o stavu majetku  

a závazků účetní jednotky. Veškeré skutečnosti vedené v účetnictví musí být ve věcné  

a časové souvislosti s daným zdaňovacím obdobím. Zde vykazuje poplatník výdaje 

skutečně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (12), (13).  

Podobně je tomu tak i při vedení daňové evidence, s tím rozdílem, že je administrativně 

jednodušší než účetnictví. Tato evidence zachycuje veškeré příjmy, výdaje, majetek  

a dluhy, které ovlivňují základ daně z příjmu a souvisí s podnikatelskou činností. 

Základem daně poplatníka jsou příjmy za zdaňovací období, které poníží o výdaje 

prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů (14). 

Třetí možností je uplatnění paušálních výdajů. V tomto případě je nutné vést evidenci 

příjmů a pohledávek. Tyto výdaje se vypočtou procentem z jednotlivých příjmů 

poplatníka. V tabulce níže jsou vypsány jednotlivé druhy příjmů spolu s výší procenta  

z příjmů, které je možné uplatnit a maximální dovolená výše pro uplatnění výdajů (14). 
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Tabulka 1: Paušální výdaje (vlastní tvorba) 

Paušální výdaje Procento 

z příjmů 

Maximální limit 

pro rok 2017 

Maximální limit 

od roku 2018 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního 

a vodního hospodářství, z příjmu 

živnostenského podnikání řemeslného 

80 % 1 600 000,- 800 000,- 

Příjmy ze živnostenského podnikání 60 % 1 200 000,- 600 000,- 

Příjmy z podnikání podle zvláštních 

předpisů 

40 % 800 000,- 400 000,- 

Příjmy z nájmu majetku 

nezařazeného v obchodním majetku 

30 % 600 000,- 300 000,- 

Od roku 2018 je zrušeno omezení, které platilo do konce roku 2017 pro osoby 

využívající výdaje stanovené paušálním procentem a nemohli si uplatňovat daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě a slevu na manžela či manželku. Pokud měl poplatník 

příjmy z více druhů činností měl nárok na uplatnění daňového zvýhodnění  

na vyživované dítě pokud součet základů daně při použití paušálních výdajů byl nižší 

nebo roven 50 % celkového základu daně. Poplatník musel vést příjmy odděleně  

a uplatňovat na ně příslušnou výši paušálního výdaje. Výjimkou byla pouze kombinace 

uplatnění paušálních výdajů na příjmy z nájmu a zároveň uplatnění skutečných výdajů 

ze samostatné činnosti a naopak (14).  

Dále je zrušeno omezení podle dle § 35ca ZDP, které bylo k 1. 7. 2017  

ze ZDP vypuštěno a které zakazovalo uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového 

zvýhodnění na dítě v případech, kdy součet dílčích základů daně dle §7 a § 9 ZDP 

stanovených s využitím procentuálních výdajů přesahoval 50 % celkového základu daně 

(19). 

Od zdaňovacího období 2018 již platí pro všechny poplatníky nižší limity výdajových 

paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového 

zvýhodnění na děti (19).  
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c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

Do této skupiny spadají příjmy z finančního majetku. Patří sem především příjmy  

v podobě úroků z vkladů na běžných účtech, které jsou určeny pro podnikatelskou 

činnost a úroky z poskytnutých úvěrů a půjček. Tyto příjmy mohou být zdaněny 

srážkovou daní, nezapočítají se do celkového základu daně a neuvádí se v daňovém 

přiznání. U tohoto druhu příjmu, jako jediného, nelze uplatnit výdaje, které souvisí 

s příjmy z kapitálového majetku. 

d) příjmy z nájmu (§ 9) 

Do této skupiny patří příjmy z nájmu nemovitostí, příjmy z nájmu movitých věcí kromě 

příležitostného nájmu, který podléhá zdanění v rámci ostatních příjmu. U tohoto druhu 

příjmů může poplatníkovi vzniknout daňová ztráta. Pokud poplatník pronajímá movitou 

nebo nemovitou věc, která je součástí obchodního majetku, zdaní tyto příjmy jako 

příjmy z podnikatelské činnosti. 

Pokud manželům plynou příjmy z nájmu ze společného jmění, zdaní se jen u jednoho 

z nich a mohou si vybrat, který z nich bude dosažený příjem zdaňovat (5).  

Poplatník se může rozhodnout, jestli bude uplatňovat výdaje skutečně vynaložené  

nebo výdaje paušální. (13), (14).  

Pokud se poplatník rozhodne uplatňovat výdaje skutečně vynaložené, může do nich 

zahrnout mimo jiné i odpisy majetku. 

e) ostatní příjmy (§ 10) 

Ostatními příjmy rozumíme příjmy, které nelze zařadit do žádné z předchozích kategorií 

a jedná se například o příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu 

movitých věcí. Tyto příjmy, pokud zároveň nejsou provozovány podnikatelem,  

a nepřesáhnou u poplatníka ve zdaňovacím období 30 000 Kč, jsou osvobozeny.   
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Příkladem příležitostných činností je například prodej ovoce a zeleniny z vlastní 

zahrádky, posekání sousedova trávníku nebo krátkodobý pronájem movitých věcí,  

který nesmí získat povahu soustavnosti. Pro provozování těchto činností není třeba mít 

živnostenský list.  

2.1.7 Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje 

Pokud se poplatník rozhodne uplatňovat výdaje paušální procentem z příjmu namísto 

skutečnosti, je třeba upravit základ daně za zdaňovací období předcházející 

zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. 

Jestliže se změní daňový základ, je potřeba podat i opravný přehled příjmů na OSSZ  

a zdravotní pojišťovnu, protože se pojištění počítá z daňového základu. 

Způsob přechodu ze skutečných výdajů na paušální se bude lišit podle toho,  

zda poplatník vede podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci.  

Pokud poplatník vede účetnictví, provede následující úpravy základu daně: 

• zvýšení základu daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek 

vytvořených podle zákona č. 593/1992 Sb., přijatých záloh, o výnosy příštích 

období a výdaje příštích období, 

• snížení základu daně o zaplacené zálohy, o příjmy příštích období a náklady 

příštích období, 

• nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné 

výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. 

Pokud poplatník vede daňovou evidenci, provede následující úpravy základu daně: 

• zvýšení základu daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly 

zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) 

ZDP a zaplacených záloh, o zůstatky vytvořených rezerv dle zákona č. 593/1992 

Sb., o cenu nespotřebovaných zásob, 

• snížení základu daně o hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem  

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých záloh, 

http://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php
http://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php
http://www.jakpodnikat.cz/prehled-pojisteni.php
http://www.jakpodnikat.cz/ossz.php
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=593/1992%20Sb.&effect=1.5.2013
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.y&effect=1.5.2013
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.y&effect=1.5.2013
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=593/1992%20Sb.&effect=1.5.2013
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=593/1992%20Sb.&effect=1.5.2013
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• nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné 

výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (12), (13). 

2.1.8 Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje 

V určitých případech může být pro poplatníka, který dosud uplatňuje paušální výdaje, 

výhodnější přejít na výdaje ve skutečné výši. Jindy může být pro poplatníka,  

který dosud uplatňuje paušální výdaje, výhodnější přejít na výdaje ve skutečné 

(prokazatelné) výši. 

Pokud se poplatník rozhodne uplatňovat výdaje paušálem - procentem z příjmů a chce 

začít uplatňovat výdaje podle skutečnosti upraví základ daně předešlého roku o tyto 

položky: 

• cenu nespotřebovaných zásob, 

• výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)  

a zaplacených záloh. 

Je potřeba si hlídat úhrady závazků, které vznikly v době, kdy poplatník ještě uplatňoval 

paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už bude poplatník uplatňovat 

výdaje paušální, daňově uznatelnými výdaji. 

Postup při podání opravných přehledů pro sociální a zdravotní pojištění je stejný jako 

při přechodu na paušální výdaje – viz výše (12), (13). 

2.1.9 Zdaňovací období 

Pro fyzické osoby se rozumí zdaňovacím obdobím kalendářní rok,  

tj. období od 1. 1. do 31. 12., a to i v případě, pokud fyzická osoba vede účetnictví  

a účtuje v hospodářském roce. V rámci tohoto zdaňovacího období se sečtou veškeré 

příjmy a výdaje a spočítá se tak výsledná daň, která se po ukončení zdaňovacího období 

odvede správci daně (5), (13).  

2.1.10 Sazba daně 

V souvislosti se zdaněním příjmů fyzických osob se setkáváme se základní sazbou daně 

z příjmů fyzických osob, solidárním zvýšením daně nebo se zvláštní sazbou daně.  

http://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-procentem.php
http://www.jakpodnikat.cz/vydaje-naklady-danove.php
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.y&effect=1.5.2013
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Základní sazba daně z příjmů fyzických osob 

Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2018 činí 15 %. Výpočet se provede  

ze základu daně a je zaokrouhlen na celá sta Kč dolů, výsledná daň je zaokrouhlena  

na celé Kč nahoru (5). 

Solidární zvýšení daně 

Solidární zvýšení daně se týká poplatníků, kteří měli ve zdaňovacím období 

nadstandardní příjmy. Pro rok 2018 se to týká těch poplatníků, kteří dosáhli příjmů 

vyšší než 1 438 992 Kč. Tato částka je odvozena z 48násobku průměrné mzdy,  

která za rok 2018 činila 29 979 Kč. Solidární daň pro rok 2018 činí 7 % z dílčího 

základu daně ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti. Solidární daň se neplatí  

z celých příjmů, ale pouze z příjmů nad tento limit. Solidární zvýšení daně se tedy 

netýká kapitálových příjmů, příjmů z nájmu a ostatních příjmů (5), (12). 

Zvláštní sazba daně 

Tato sazba slouží k výpočtu tzv. srážkové daně. Srážkové dani podléhají ti poplatníci, 

kteří nepodepsali Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, a jejich příjem na základě 

dohody o provedení práce nepřevýšil 10 000 Kč za kalendářní měsíc. V tomto případě 

činí sazba daně 15 %. Není to ovšem jediný případ, pro který se srážková daň uplatňuje. 

Dalšími příjmy podléhající tomuto zdanění jsou například příjmy z kapitálového 

majetku, z výher či autorských honorářů za určitých podmínek (5), (13). 

Od roku 2018 dochází ke změnám v uplatnění srážkové daně, které je možné uplatnit 

poprvé u zúčtování mezd za leden 2018. Při zúčtování mezd za leden 2018 se srážková 

daň nově uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) také u dalších příjmů ze závislé 

činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o provedení práce, u odměny jednatele 

atd.), pokud jejich úhrn měsíčně nepřesáhne 2.500 Kč. 
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2.1.11 Registrace k dani z příjmu 

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen podat přihlášku k registraci 

k dani z příjmů fyzických osob správci daně do 15 dnů ode dne, kdy začal vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost (15).  

2.1.12 Daň stanovena paušální částkou 

Poplatník si může celý proces stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti 

administrativně zjednodušit, a to prostřednictvím tzv. daně stanovené paušální částkou. 

Tato daň je vhodná pro poplatníky, kteří opakovaně dosahují obdobného základu daně  

a daňové povinnosti v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Pokud má poplatník daň 

stanovenou paušální částkou, je povinen vést pouze jednoduchou evidenci příjmů  

a pohledávek a evidenci hmotného majetku, který používá pro svou podnikatelskou 

činnost. Existují ovšem pravidla, které vymezují, jestli poplatníkovi tuto daň může 

správce daně stanovit (12), (13). 

 

2.2  Možnosti optimalizace daňové povinnosti 

Existuje několik cest, jak snížit daňovou povinnost fyzické osoby nebo základ daně  

pro výpočet této daňové povinnosti. Patří sem například odpočty v podobě darů, 

odčitatelné položky od základu daně a různé slevy na dani spolu s daňovým 

zvýhodněním na děti. 

2.2.1   Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelné části základu daně snižují celkovou hodnotu základu daně fyzické osoby. 

Bezúplatná plnění (poskytnuté dary) 

Jedná se například o bezúplatná plnění v podobě darů. Tento dar musí být použit 

například na vědu a vzdělání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, policii, 

ochranu zvířat, na sociální, zdravotnické, tělovýchovné a sportovní účely  

nebo na provozování činnosti politických stran a hnutí. Poplatník si může dar odečíst  

i v případě, že jej poskytl obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám  
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dle zvláštních předpisů a fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou, 

poskytovali zdravotnických a sociálních služeb nebo se starají o opuštěná a ohrožená 

zvířata a fyzickým osobám, kterým náleží invalidní důchod a v poslední řadě také 

nezletilým a nezaopatřeným dětem. Dále je nutné respektovat minimální a maximální 

limit pro hodnotu daru. Minimální hodnota musí činit alespoň 2 % ze základu daně nebo 

1 000 Kč a maximální hodnota 15 % ze základu daně (5), (12), (13).  

Úroky 

Další nezdanitelnou částí základu daně jsou úroky z hypotečních úvěrů nebo úvěrů  

ze stavebního spoření. A to pouze pokud byl úvěr poskytnut v souvislosti s bytovou 

potřebou. Částka, o kterou lze snížit základ daně je součet zaplacených úroků z úvěru. 

V rámci jedné domácnosti však lze snížit základ daně maximálně o 300 000 Kč (5), 

(12), (13). 

Penzijní připojištění  

V případě, že si poplatník platí penzijní pojištění se státním příspěvkem nebo penzijní 

připojištění může si v daňovém přiznání uplatnit částku do výše 24.000,- Kč. Částku, 

kterou může takto odečíst je součtem měsíčních příspěvků, které v jednotlivých 

měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek (5), (12), (13). 

Soukromé životní pojištění  

Poplatník si může snížit základ daně o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění 

částkou do výše 12.000,- Kč. Podmínkou pro toto uplatnění je, že smlouva neumožňuje 

předčasnou výplatu jinou než pojistné plnění, a že výplata pojistného plnění 

je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve  

v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (5), (12), (13). 

Úhrada za zkoušky  

Poplatník si může odečíst úhradu na zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání 

do částky 10 000,- Kč. U poplatníka se zdravotním postižením částku až 13 000,-  

a u poplatníka s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč (5). 
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2.2.2  Odčitatelné položky 

Odčitatelné položky jsou vymezeny v §34 ZDP a některé z nich se týkají právě 

fyzických osob. Princip odčitatelných položek je v tom, že si poplatník může touto 

položkou snížit základ daně, při splnění některých zákonných podmínek. V rámci 

odčitatelných položek je možnost odečtení daňové ztráty.  

Daňová ztráta vzniká tehdy, pokud výdaje převyšují příjmy. Daňovou ztrátu  

lze odečíst, pokud vznikla poplatníkovi v posledních pěti letech. Jestliže poplatník 

vykazuje více daňových ztrát za jednotlivá zdaňovací období, je na něm v jakém pořadí 

daňové ztráty uplatní. Také výši uplatnění daňové ztráty si může zvolit sám. Pokud 

poplatník uplatňuje výdaje paušální, daňovou ztrátu si uplatnit nemůže (5), (12), (13). 

Další možností jsou odčitatelné položky v souvislosti s podporou na projekty 

výzkumu a vývoje. Výdaje vynaložené na realizaci těchto projektů lze uplatnit do tří let 

od jejich vzniku (5), (12).  

2.2.3  Slevy na dani 

Slevy na dani nesnižují základ daně, ale samotnou daňovou povinnost.  

Dle §35ba ZDP můžou fyzické osoby v rámci zdaňovacího období využít těchto slev. 

Tabulka 2: Slevy na dani (vlastní tvorba) 

Druh slevy pro rok 2018 Výše roční slevy Výše měsíční slevy 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč 

Sleva na manželku/manžela 24 840 Kč 2 070 Kč 

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 2 520 Kč 210 Kč 

Sleva na invaliditu 3. stupně  5 040 Kč 420 Kč 

Sleva držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

Sleva na studenta  4 020 Kč 335 Kč 
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Slevu na manželku/manžela si může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud žije 

s poplatníkem v jedné domácnosti a zároveň nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč 

ve zdaňovacím období, tato sleva činí 24 840 Kč, pokud je manžel (manželka) držitelem 

průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Slevu na studenta mohou uplatnit 

osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem do dovršení věku  

26 let nebo u doktorského studia do 28 let. 

2.2.4  Daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění neboli sleva na vyživované dítě může být uplatněna v podobě 

daňového bonusu, slevy nebo jejich kombinace. V roce 2018 se daňové zvýhodnění  

na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně. Sleva na vyživované dítě pro rok 2018  

je ve výši 15 204 Kč pro první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 Kč na třetí  

a každé další dítě. Pokud poplatníkovi vyjde po odečtení všech slev výsledná daňová 

povinnost záporná, jedná se o daňový bonus. Poplatník má nárok na tento daňový bonus 

pouze v případě, žije-li s ním vyživované dítě ve společné domácnosti. Vyživovaným 

dítětem se rozumí: nezletilé dítě nebo zletilé dítě do 26 let. Daňový bonus lze uplatnit 

pouze tehdy, pokud úhrn příjmu ve zdaňovacím období přesahuje šestinásobek 

minimální mzdy, tj. pro rok 2018 73 200 Kč (5), (9), (13). 

 

2.3  Daňové přiznání 

Rozlišujeme tři druhy daňového přiznání. Řádné, opravné a dodatečné. Řádné daňové 

má povinnost podat každá fyzická osoba, která měla ve zdaňovacím období jakékoliv 

příjmy, výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně či příjmy, které se daní tzv. srážkou daní. 

Pokud fyzická osoba dosáhla v daném zdaňovacím období příjmů vyšších  

než 15 000 Kč je ze zákona povinna podat daňové přiznání. Výjimkou je situace,  

kdy příjmy fyzické osoby nepřesáhnou 15 000 Kč, ale poplatník vykazuje ztrátu. 

V tomto případě zákon ukládá povinnost podat daňové přiznání (12), (13), (16). 

Daňové přiznání má povinnosti podat také poplatník, který má příjmy ze závislé 

činnosti vyšší než 6 000 Kč, pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně, 
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pokud neučinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení 

k dani (12), (13). 

V daňovém přiznání je vyčíslena daň a uvádí se zde další vzniklé skutečnosti související 

s vyměřením daňové povinnosti. Pokud fyzická osoba zjistí, že se po podání řádného 

daňového přiznání dopustila chyby, a ještě neuplynula lhůta pro podání, může podat 

opravné daňové přiznání. V řízení se pak přihlíží pouze k opravnému daňovému 

přiznání. Pokud se tato skutečnost stane po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového 

přiznání, je fyzická osoba povinna podat dodatečné daňové přiznání, a to do konce 

následujícího měsíce po měsíci, ve kterém to poplatník zjistil (12), (13).  

2.3.1 Lhůty pro podání 

Poplatník je povinen podat daňové přiznání ve lhůtě do tří měsíců po ukončení 

zdaňovacího období. Šestiměsíční lhůtu mohou využít poplatníci, kteří mají zákonem 

uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo ti kterým daňové 

přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo advokát (13), (15). 

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání. 

Ovšem platbou se rozumí připsání příslušné částky na účet správce daně, je tedy nutné 

provést platbu s dostatečným předstihem (13), (15). 

Pokud poplatník podá daňové přiznání nebo zaplatí daň až po pěti pracovních dnech  

po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, je tato skutečnost bez jakékoli sankce  

či penále (15). 

Daňové přiznání může být podáno v písemné nebo elektronické formě prostřednictvím 

tiskopisů vydaných Ministerstvem financí. Elektronické daňové přiznání se podává 

formou datové zprávy. Písemné přiznání je možné podat na pobočce Finančního úřadu 

nebo prostřednictvím pošty (12), (13). 
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2.4  Zálohy 

Zálohy na daň z příjmů se platí v zálohovém období, to se ale neshoduje s obdobím 

zdaňovacím. „Zálohovací období začíná běžet dnem následujícího po uplynutí 

posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání a končí posledním dnem lhůty  

pro podání daňového přiznání pro následující rok“. Tzn., že pokud je povinnost podat 

daňové přiznání do 01.04., zálohové období bude začínat 2. 4. a končí  

01. 04. následujícího roku (5). 

Výše záloh vychází z poslední známé daňové povinnosti, kterou fyzická osoba uvedla 

v daňovém přiznání za předcházející zdaňovací období. Od této poslední známí daňové 

povinnosti se odvíjí výše a termíny pro placení záloh. Rozlišujeme dvě výše záloh (12), 

(13). 

• Pokud je poplatníkova poslední známá daňová povinnost v rozmezí 30 000 Kč  

a 150 000 Kč, bude platit zálohy na daň ve výši 40 % z poslední známé daňové 

povinnosti. V tomto případě platí zálohy poplatník pololetně, k 15. 6. a k 15. 12. 

(pokud je pro poplatníka zdaňovacím obdobím kalendářní rok). 

 

• Pokud poplatníkova poslední známá povinnost přesáhla 150 000 Kč, bude platit 

zálohy ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti. V tomto případě platí 

poplatník zálohy čtvrtletně, k 15. 3., 15. 6., 15. 9., a 15. 12.  

(pokud je pro poplatníka zdaňovacím obdobím kalendářní rok). 

Pokud poplatníkovi příjmy nedosáhly výše 30 000 Kč za zdaňovací období, nemá 

povinnost platit zálohy. Dále také obcím a krajům není uložena povinnost platit zálohy 

na daň (5). 

 

2.5  Pojištění 

Zdravotní a sociální pojištění musí platit zaměstnavatel, zaměstnanec i osoba 

samostatně výdělečně činná (podnikatel). V případě zaměstnavatele a zaměstnance  

je pojistné odváděno z hrubé mzdy zaměstnance. Za to podnikatel musí nejdříve zjistit 
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vyměřovací základ a z něj vypočítat výši pojistného. Vyměřovací základ je odvozen 

z průměrné mzdy v ČR. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění 

OSVČ činí 50 % z dílčího daňového základu. Rozlišujeme také minimální hranici odvodů, 

podle toho, jestli podnikatel vykonává samostatnou činnosti jako hlavní nebo vedlejší (12), 

(13).  

Sociální pojištění má tři složky: pojistné na důchodovém zabezpečení a příspěvek  

na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinné a nemocenské pojištění,  

které si podnikatel může platit dobrovolně (12), (13).  

2.5.1 Sociální pojištění  

Vyměřovacím základem pro OSVČ na platbu pojistného důchodového pojištění  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si sama určí, ne však méně 

než 50 % daňového základu. Výše minimálního vyměřovacího základu se rozlišuje 

podle toho, zda subjekt podniká na hlavní či vedlejší výdělečnou činnost (17). 

Přehled minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ pro platbu sociálního pojištění 

zobrazuje tabulka č. 3 (17). 

Tabulka 3 Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění (vlastní tvorba) 

Měsíční sazby pro rok 2018 
Minimální 

vyměřovací základ 

Minimální 

záloha 

Hlavní činnost 7 495 Kč 2 189 Kč 

Vedlejší činnost 2 998 Kč 876 Kč 

Sazby pojistného pro OSVČ jsou uvedeny v tabulce č. 4 (17). 
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Tabulka 4 Sazby sociálního pojištění (vlastní tvorba) 

Sazby sociálního pojištění 

Důchodové pojištění 28 % 

Příspěvek na státní politiku státu  1,2 % 

Nemocenské pojištění 2,3 % 

Zálohy  

Zálohy na sociální pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, a to vždy  

od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud připadne den splatnosti  

na víkend či státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Pokud 

OSVČ měla po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc  

v mateřství, za tyto měsíce zálohy neplatí. Rovněž neplatí zálohy za měsíce,  

kdy má OSVČ pozastavenou činnost (17). 

2.5.2 Zdravotní pojištění  

Vyměřovacím základem pro OSVČ na platbu pojistného zdravotního pojištění činí  

50 % z rozdílu mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti a výdaji. 

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje na osobu: 

 a) která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P dle zvláštního právního předpisu,  

b) jenž dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod nesplňující však další 

podmínky pro přiznání důchodu,  

c) která se celodenně osobně a řádně stará o dítě do sedmi let věku, v případě jednoho 

dítěte, nebo o alespoň dvě děti do věku 15 let,  

d) současně zaměstnanou a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí 

pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimální mzdy,  
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e) za níž je plátcem pojistného stát (18). 

Přehled minimálního vyměřovacího základu a minimální zálohy pro OSVČ pro platbu 

zdravotního pojištění zobrazuje tabulka č. 5 (18). 

Tabulka 5 Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (vlastní tvorba) 

 Měsíční vyměřovací 

základ 

Minimální záloha 

2018 14 990 Kč 2 024 Kč 

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ činí 13,5 %. 

Zálohy  

Zálohy na zdravotní pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou splatné  

do 8. dne následujícího měsíce. Pokud připadne den splatnosti na víkend či státní 

svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Zálohy nemusí platit OSVČ  

v případě, kdy má po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské z nemocenského 

pojištění, nemusí dodržet minimum a nulová záloha jí vychází z porovnání příjmů  

a výdajů a pokud se jedná o vedlejší OSVČ, která je zároveň zaměstnána (18). 

Pokud fyzická osoba zahájí výkon samostatné výdělečné činnosti je povinna  

se registrovat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 

(12), (13).  

Osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, mají možnost využít  

tzv. Jednotného registračního formuláře. Tento formulář slouží k registraci k daním,  

ale také právě k pojistnému na sociální zabezpečení i zdravotní pojištění (12), (13). 

 

2.6  Teoretický rámec sdílené ekonomiky 

V této části je také vymezen základní rámec sdílené ekonomiky, právní regulace 

zdanění a její výhody a nevýhody. Kromě běžných postupů a možností, které vymezuje 
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Zákon o dani z příjmů (ty jsou uvedeny v analytické části této práce), je možnost využít 

podnikání v rámci sdílené ekonomiky. Ta dokonce v některých případech umožňuje 

částečně nebo úplně nepřiznávat příjmy z tohoto podnikání a neplnit tak daňovou 

povinnost. Stále se tak ale podnikatel nedopouští ničeho nelegálního.  

Sdílená ekonomika není v podstatě nic nového. K drobným zápůjčkám, pronájmům věcí 

nebo k poskytnutí drobných služeb docházelo a dochází zejména mezi přáteli nebo 

sousedy v běžném životě mnoha lidí. Současná doba sdílenou ekonomiku přijímá 

jako jistou alternativu k tradičním způsobům prodeje zboží nebo služeb. Především 

mladší generace, která mnohem méně lpí na vlastnictví věcí. Nebo z důvodu 

nepřítomnosti dostatku finančních prostředků, raději využije výpůjčku nebo službu 

jednorázově, právě tehdy, kdy to zrovna potřebuje. Vznikají profesionální internetové 

a mobilní aplikace, které umožňují sdílení většinou mezi vzájemně neznámými 

subjekty. Zde sehrává důležitou roli důvěra, kterou si oba subjekty přiznávají. Při tomto 

fenoménu dochází k určitému zážitku netradiční cestou, možná i jako vzdor vůči 

tradičním způsobům uspokojením potřeb (1), (7), (8).  

Sdílená ekonomika umožňuje odchýlení od tradičních způsobů nabízení produktů  

či služeb. V tradičním modelu je subjektem fyzická nebo právnická osoba,  

která má živnostenské nebo jiné oprávnění, vede účetnictví, platí daně, dodržuje 

předepsané bezpečnostní, hygienické a další předpisy a poskytuje prodej nebo pronájem 

produktů a služeb tradičními cestami. Například hotelové služby, taxi, bankovní služby 

a další. Na druhou stranu model sdílené ekonomiky představuje sdílení statků obvykle 

v osobním vlastnictví. Občan poskytuje prodej či pronájem produktů a služeb za úplatu 

jinému občanovi prostřednictvím internetové či mobilní aplikace, kde dochází ke střetu 

nabídky a poptávky těchto dvou subjektů. V tomto případě musí na trhu tedy vystupovat 

spotřebitel, který potřebuje něco co má v přebytku nějaký poskytovatel, a danou věc  

si od něj koupí nebo pronajme. K propojení těchto dvou subjektů dochází právě 

nejčastěji prostřednictvím mobilních aplikací. Tento komunikační software  

tak odbourává překážky pro vstup na trh a poskytuje přímý vstup jak pro poskytovatele,  

tak pro příjemce. Zároveň je zde možnost vzájemně sdílet následná hodnocení  

a poskytnout tak zpětnou vazbu o poskytnutí produktu či služby. Spotřebitelé tak můžou 

získat určitou jistotu či důvěru u poskytovatele a naopak (1), (7), (8).  
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Největší inovace v ekonomice sdílení vycházejí ze start-upových firem,  

které již vytvořily několik nyní stabilních a prosperujících poskytovatelů. Mezi nimi 

jsou například společnosti, jako Uber a Airbnb, se kterými se setkáváme  

i v České republice (7). Dále je toto téma rozepsáno v příloze č. 1, kde jsou uvedeny 

příklady služeb, se kterýma se v rámci sdílené ekonomiky můžeme setkat. 

 

2.7  Regulace sdílené ekonomiky 

Transakce z užívání produktů a služeb prostřednictvím sdílené ekonomiky jsou 

mnohem méně regulované, což se líbí poskytovatelům i příjemcům. Na druhou stranu  

to však může vyvolávat určité obavy, zejména kvůli bezpečnosti, respektování 

dohodnutých podmínek, možnosti reklamace nebo vymáhání náhrady škody. Subjekty 

vystupující ve sdílené ekonomice se často dostávají do sporů se subjekty, které nabízejí 

produkty a služby tradičním způsobem, neboť jim silně konkurují. Pravdou je,  

že subjekty poskytující sdílení jsou mnohem méně regulovány, je tedy velmi lákavé 

využít tuto možnost dosahování příjmů k částečnému nebo dokonce úplnému 

nepřiznání příjmů z těchto aktivit a neplnit tak daňovou povinnost (1). 

V případě ubytování je celá řada předpisů, které se tohoto fenoménu dotýkají,  

a to v oblasti soukromého i veřejného práva (11).  

Občan vstoupí do sdílené ekonomiky v roli, kdy poskytuje svůj volný čas například jako 

opravář, svůj vlastní automobil k přepravě, nabízí místa v autě pro spolucestující nebo 

nabízí volný pokoj či byt k pronájmu. Otázkou je, zda by měl mít status podnikatele  

dle současné platné legislativy, zvláštně pro případ pokud uvedené aktivity realizuje 

častěji (1). 

 

2.8  Zdanění 

Subjekty v rámci sdílené ekonomiky podléhají daňovým pravidlům, která se týkají 

příjmů fyzických osob, právnických osob, daně z přidané hodnoty, daň z nemovitých 

věcí, z převodu nemovitých věcí a silniční daň. V souvislosti s dodržováním těchto 
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pravidel a předpisů vznikají problémy, především potíže s identifikováním daňových 

poplatníků a jejich zdanitelných příjmů nebo nedostatek informací o poskytovatelích 

služeb. Z tohoto důvodu by se mělo usilovat o zachování rovných podmínek a uplatnění 

daňové povinnosti (11). 

Je zřejmé, že v současné době je praxe alespoň některých projevů sdílené 

ekonomiky v rozporu s morálními požadavky (např. časté neodvádění daní  

a pojistného na sociální zabezpečení), proto by měla morálně jednající osoba 

pečlivě zvážit, zda danou službu využívat. Ze strany státu by bylo vhodné přijmout 

opatření k zajištění efektivní kontroly plnění povinností osob vystupujících ve sdílené 

ekonomice. Případná regulace by měla být přijata až v okamžiku, kdy bude k dispozici 

dostatečné množství podkladů, ze kterých lze vycházet (11). 

 

2.9  Výhody a nevýhody sdílené ekonomiky 

Není překvapením, že tento nový fenomén může vyvolávat v lidech nejistotu, nedůvěru 

nebo dokonce odpor. Ale stále zde zůstává velký počet příznivců sdílené ekonomiky, 

kteří ji vnímají především jako výhodu. 

2.9.1 Výhody sdílené ekonomiky 

Velkou výhodou pro mnoho lidí je sdílení přijatelnější, distribuční systém  

je pro ně přehlednější, otevřenější, rychlejší, svobodnější a často i levnější. 

Komunikačním nástrojem je obrazovka počítače nebo displej mobilního telefonu. 

Nabídky jsou neustále aktualizovány a dostupné online. Z pohledu poskytovatele 

služby mu to umožňuje oslovit mnohem širší spektrum potencionálních zákazníků. 

Nehledě na to, že pokud lidé nevlastní tolik statků a preferují sdílení, šetří tento 

fenomén spotřebu materiálu a energií. Sdílená ekonomika též může snižovat 

nezaměstnanost, neboť vzniká nový sektor služeb, kde neustále přibývá 

zprostředkovatelů a vývojářů, kteří vyvíjejí a zdokonalují platformy pro sdílení výrobků 

a služeb. Ekonomika sdílení tak vytváří nové pracovní příležitosti, tím že umožňuje 

lidem pracovat mnohem flexibilněji. Díky nízkým transakčním nákladům i jednodušší 

cestou jak oslovit zejména mladou generaci, klesají ceny ve srovnání s tradičními 
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modely poskytovaní produktů a služeb. Tuto skutečnost pak tedy jako výhodu vnímají 

především spotřebitelé (1), (7), (8). 

2.9.2 Nevýhody sdílené ekonomiky 

Z pohledu makroekonomiky sdílená ekonomika nový trh nevytváří, ale pouze 

přebírá část stávajícího trhu spolu se zákazníky. Nejzávažnější a nejdiskutovanějším 

problémem je to, že na provozovatele těchto aktivit a uživatele využívající tyto 

platformy jsou často spadány výtky z důvodu obcházení platné regulace podnikání  

a nedůsledného plnění daňové povinnosti. Tato situace vytváří nerovné podmínky  

pro podnikání a nerovné konkurenční prostředí. Nevýhodu také můžeme vnímat  

při realizaci poskytnutí služby nebo prodeje výrobku mezi dvěma vzájemně neznámými 

subjekty. Partner nemusí být dostatečně seriózní nebo profesionální a dochází  

tak například k nedodržování bezpečnostních či hygienických pravidel, k pozdnímu 

doručení zboží nebo doručení poškozeného zboží nebo špatně provedené službě a další. 

V aplikacích těchto platforem je ovšem prostor na to, poskytnout zpětnou vazbu  

a vyjádřit tak svůj názor zhodnocením poskytovatele nebo zákazníka. Dochází  

tak k samoregulaci vyloučení nespolehlivých poskytovatelů nebo zákazníků (1), (7), (8). 
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3  ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část práce je zaměřena na vymezení příjmů, možností, jak optimalizovat daňovou 

povinnost a postup výpočtu daňové povinnosti. 

3.1.1 Určení druhu příjmu 

Tato část práce je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti fyzické osoby,  

která mimo jiné pobírá příjmy z pronájmu. Poplatník, který má příjmy z pronájmu, musí 

tyto příjmy zařadit do správné kategorie. Příjmy lze rozlišit podle druhu majetku, druhu 

pronájmu nebo ho můžeme zařadit do obchodního majetku. Podle zařazení do dané 

kategorie se bude odvíjet způsob zdanění příjmů.  

 

Zákon nestanovuje definici pojmu příležitostný pronájem, záleží tedy na posouzení 

poplatníka, zda před finančním úřadem obhájí, že se jednalo o příležitostný pronájem. 

Příležitostná činnost by neměla být pravidelně opakovaná a stát se soustavnou  

činností (4).  

Obrázek 1: Určení druhu příjmů (vlastní tvorba) 
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Zařazení movité či nemovité věci do obchodního majetku je svobodným rozhodnutím 

poplatníka. Samotné zařazení je administrativně nenáročné: v daňové evidenci  

se na takový majetek vystaví karta majetku, na které budou evidovány budoucí odpisy.  

Otázka, jestli zahrnout majetek do obchodního majetku fyzické osoby je vhodné zvážit  

i z hlediska možného osvobození podle § 4 ZDP. Pokud by došlo k ukončení předmětné 

podnikatelské činnosti, může dojít k případnému dodanění z titulu prodeje tohoto 

majetku. Pro tento účel zákon stanovuje tzv. časový test, kdy obecně platí: přesáhne-li 

doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovité věci a prodejem věci dobu 5 let, 

příjem z prodeje je osvobozen. Pokud měl vlastník v rodinném domě zahrnutém  

do obchodního majetku trvalé bydliště alespoň po dobu 2 let bezprostředně  

před prodejem, tento příjem bude také osvobozen.  Movité věci, které jsou  

nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku, je nutné 

podrobit dani. Zákon dále vymezuje další situace, které je nutno zohlednit.  

Pouze majetek zařazený do obchodního majetku, který souvisí s příjmy z podnikání 

podle § 7 ZDP, je možné odepisovat.  

3.1.2 Ubytovací služba vs. nájem (§ 7 vs. § 9 ZDP) 

Co se týče ubytování, které bude řešeno v praktické části práce, je potřeba určit,  

zda se v případě konkrétního příjmu jedná o příjem ze samostatné činnosti, tedy 

ubytovací služby, kdy je povinnosti se řídit dle § 7 ZDP nebo o příjem z nájmu 

nemovité věci podle § 9 ZDP. 

Finanční správa považuje služby spojené s ubytováním, které jsou 

zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem jako je například 

AirBnb za ubytovací služby nikoliv za nájem (20). 

Postupovat podle § 10 ZDP a využít úlevy týkající se příjmů z příležitostných činností 

by bylo možné jen tehdy, pokud by poskytované ubytování nebylo soustavné a pokud 

by úhrn příjmů u poplatníka nepřesahoval ve zdaňovacím období 30.000 Kč.  
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Hlavní rozdíly lze vidět v těchto kritériích (20): 

 

Příjmy podle § 7 - ubytovací služby 

• ubytování je poskytováno 

pravidelně/opakovaně 

• ubytování je poskytováno  

na krátkou/ přechodnou dobu 

• ubytování je nabízeno  

na internetu, v tisku apod. 

• ubytování je poskytováno 

například za účelem rekreace 

• s ubytováním souvisí poskytnutí 

nezbytných služeb například 

úklid prostor užívaných 

ubytovaným, výměna ložního 

prádla, poskytnutí snídaně apod. 

• ubytovaný neprovádí běžnou 

údržbu ani drobné opravy 

obývaného prostoru 

• v nabídce ubytování se objevuje 

cena za den, případně týden 

Příjmy podle § 9 - nájem 

• nájem je sjednáván jednorázově 

na delší dobu (měsíc, rok) 

• je nabízen na internetu, v tisku 

apod. 

• nejedná se o ubytování  

za účelem rekreace 

• nad rámec nezbytných služeb 

nejsou pronajímatelem 

poskytovány další služby 

• energie (elektřina, plyn)  

si obstarává obvykle sám 

nájemce 

• nájemce provádí běžnou údržbu 

a drobné opravy najatého 

prostoru 

• v nabídce ubytování se objevuje 

cena nájmu za měsíc, případně 

za delší časové období 

 

O ubytovací služby půjde, pokud je činnost vykonávána živnostenským způsobem,  

tj. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem 

dosažení zisku. Uvedený charakter má činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, 

horských chat apod., ale např. i krátkodobé ubytování ve vlastních bytech (domech) 

nabízené soustavně, kam patří poskytování ubytování prostřednictvím sdílené 

ekonomiky. 

Pokud tedy bude subjekt poskytující ubytovací služby prostřednictvím aplikace Airbnb, 

naplní veškeré znaky pro podnikání stanovené občanským zákoníkem. Příjmy z této 

činnosti budou podléhat dani z příjmů fyzických osob podle § 7 odst. 1 písm b) ZDP. 
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Pokud subjekt vlastní živnostenské oprávnění k poskytování těchto služeb a neuplatní 

výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem příjmů, a to ve výši 60 %  

z příjmů. Pokud subjekt živnostenské oprávnění nemá, je podle občanského zákoníku 

považován za poplatníka provozujícího podnikatelskou činnost a příjmy budou 

zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP. Pokud neuplatní výdaje ve skutečné výši, 

může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 40 % z příjmů. 

V případě nájmu se jedná o nájem bytů (rodinných domů) nájemcům za účelem 

dlouhodobého bydlení. Příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP,  

a to za předpokladu, že pronajímaný majetek není součástí obchodního majetku.  

V případě, že pronajímaný majetek je součástí obchodního majetku, jsou příjmy 

zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. 

Rozdíly 

Zásadní pro posouzení druhu příjmu je tedy charakter a časový úsek 

poskytovaného „ubytování“, tzn., zda je toto poskytováno relativně dlouhodobě  

za účelem zajištění bytové potřeby nájemce, nebo je poskytováno přechodně 

případně krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních 

pracovníků apod.  

Dále je třeba hodnotit poskytování služeb ve spojení s ubytováním,  

když charakteristické pro nájem je, že pronajímatel zajistí po dobu nájmu pouze 

nezbytné služby, kterými jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně 

čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných 

částí domu apod. 

Další služby jako je například úklid pronajatého prostoru, poskytování lůžkovin, 

výměna ložního prádla, toaletních potřeb, popřípadě i poskytování stravování  

(i například jen snídaně) v souvislosti s ubytováním již znamená, že nelze „ubytování“ 

považovat za pouhý nájem.  

Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou lze shledat rovněž v provádění běžné údržby 

nebo drobných oprav v užívaném prostoru. V případě nájmu se předpokládá provádění 
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těchto činností nájemcem, kdežto v případě ubytovací služby nelze provádění těchto 

činností ubytovaným předpokládat.  

3.1.3 Povinnosti fyzické osoby v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb 

dle § 7 ZDP 

Pokud fyzický osoba poskytuje ubytovací služby dle §7 ZDP vztahují se na ni určité 

povinnosti v rámci účetnictví a evidence. 

Podnikající fyzická osoba musí vést:  

• účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, nebo  

• daňovou evidenci v souladu s § 7b zákona o daních z příjmů, nebo  

• záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti se samostatnou 

činností, pokud bude uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, 

• evidence o dosahovaných příjmech, výši pohledávek a o hmotném majetku 

používaném pro výkon činnosti podle § 7a odst. 7 zákona o daních z příjmů.  

3.1.4 Zdanění 

Poplatník musí zdanit příjmy včetně takzvaných servisních poplatků, které hradí 

platformě Airbnb. V praxi to znamená, že v přiznání nezmiňuje celkové částky,  

které mu chodí na bankovní účet, ale musí je ještě navýšit o již zmíněný servisní 

poplatek, který lze chápat jako provize za zprostředkování platformě Airbnb. Tento 

servisní poplatek lze ovšem uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (22). 

 

3.1.5 Daň z přidané hodnoty 

Poplatník také musí posoudit, jaká je jeho pozice ve vztahu k DPH. Jelikož Airbnb 

nemá na území České republiky své sídlo, pak ten, kdo přes ně nabízí své služby 

obvykle platí zmíněný servisní poplatek. Z tohoto poplatku je povinen odvést DPH. 
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Kvůli platbě DPH se musí zaregistrovat jako takzvaná identifikovaná osoba do 15 dnů 

od uhrazení servisního poplatku. DPH pak odvádí každý měsíc, který následuje  

po uhrazení tohoto poplatku.  

Fyzická osoba poskytující ubytovací služby prostřednictvím sdílené ekonomiky, 

například platformou Airbnb, uskutečňuje ekonomickou činnost. Proto je osobou 

povinnou k dani podle zákona o dani z přidané hodnoty. Poskytnutí služby spočívající  

v ubytování hostů za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování její 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku je tedy zdanitelným plněním. 

Kdyby šlo z hlediska zákona o nájem, tak by pronajímatel musel platit daň z příjmu,  

ale už ne DPH. V tomto případě může dojít ke sporné situaci, která by se musela ověřit 

důkazním řízením. Záleží na tom, jak jsou ubytovací služby přes Airbnb nabízeny. 

Když jde o ubytovací službu, tak je důležité, jestli ji lze chápat jako podnikání, nebo 

jako příležitostnou činnost. Podnikání je podle zákona soustavná činnost za účelem 

zisku. Pro nás je soustavná činnost taková, která je konána opakovaně, 

několikanásobně, například sezónně (22).  

 

3.1.6 Elektronická evidence tržeb 

Je zcela zásadní určit, zda se jedná o příjem dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP. Tato skutečnost 

má totiž dopad na to, jestli se bude jednat o příjem podléhající evidenci tržeb dle zákona 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (21). 

Pokud fyzická osoba poskytuje ubytovací služby podle § 7 ZDP prostřednictvím sdílené 

ekonomiky (např. přes aplikaci Airbnb) soustavně a za účelem dosažení zisku,  

a přijímá-li za poskytování této služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným 

obdobným způsobem, je povinna tyto tržby také evidovat ve smyslu zákona o evidenci 

tržeb (21). 

Elektronická evidence tržeb se neuplatní v případě, že veškeré platby probíhají 

převodem na účet, což vede k závěru, že podle této podmínky je povinnost evidovat 

tržby při poskytování ubytování prostřednictvím Airbnb vyloučena. V rámci Airbnb 
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k platbám právě dochází převodem na účet. Toto platí pouze za předpokladu,  

že od ubytovaných nejsou přijímány žádné další finanční prostředky (21). 

3.1.7 Určení způsobu uplatnění výdajů 

Následuje otázka určení způsobu uplatnění výdajů. 

Pokud má poplatník příjmy z pravidelného či příležitostného pronájmu majetku 

movitého i nemovitého zařazeného do obchodního majetku nebo i v případě 

nezařazeného v obchodním majetku, má možnosti uplatnit výdaje buď: 

• skutečně prokazatelně vynaložené výdaje na zajištění, udržení a dosažení 

příjmů, 

• paušální výdaje stanovené procentem z příjmů. 

Pokud má poplatník příjmy pouze z příležitostného pronájmu movitého majetku a nemá  

ho zařazený v obchodním majetku má možnost osvobození příjmů z pronájmu  

a to do výše 30 000 Kč. Uplatnit může pouze skutečně prokazatelně vynaložené výdaje 

na zajištění, udržení a dosažení příjmů, (jsou-li tyto výdaje vyšší jak příjmy, k rozdílu  

se nepřihlíží). V případě nemovitého majetku se vždy jedná o příjmy podle §9 ZDP.  

Investoval-li poplatník, který má příjmy z pravidelného či příležitostného pronájmu 

majetku zařazeného či nezařazeného v obchodním majetku, do pronajímaného majetku 

více než 30 % příjmů, je výhodnější zvolit skutečně vynaložené výdaje. Skutečně 

vynaložené výdaje zahrnují veškeré opravy, pojištění majetku, odpisy a další. 

Při uplatnění prokazatelně vynaložených výdajů jsou daňové odpisy dalším důležitým 

nástrojem při daňové optimalizaci. Poplatník může daňové odpisy přerušit, využít 

zrychleného způsobu odpisování či využít nižších sazeb u rovnoměrného odpisování 

pronajatého majetku. 

Pro poplatníka je výhodné v rámci daňové optimalizace přerušit daňové odpisy, jsou-li 

skutečně prokazatelně vynaložené výdaje nezahrnující odpisy nižší než příjmy. Zároveň 

by při zahrnutí odpisů do těchto výdajů nevznikla daňová ztráta a po odečtení odpočtů 

dle § 15 a § 34 a slevách na dani by sice poplatníkovi nevznikla daňová povinnost,  
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ale poplatník by plně nevyužil tyto zákonem stanovené odpočty a slevy na dani. 

Poplatník si přerušením odpisování na 1 rok, prodlouží dobu odpisování o další rok. 

Význam využití zrychleného odpisování při daňové optimalizaci je takový,  

že si poplatník během prvních 2 let odepíše více procent vstupní ceny, než kdyby 

využíval odpisování rovnoměrné. 

Využití nižších sazeb při rovnoměrném odpisování umožňuje poplatníkům prodloužit  

si dobu odpisování. Můžou si tak déle uplatňovat odpisy, které jsou pro ně daňově 

uznatelnými náklady a snižují základ daně.  

Pokud má poplatník velice nízké náklady na pronajímaný majetek, měl by uplatňovat 

paušální výdaje. Při využití této možnosti uplatnění výdajů, poplatníci nemohou využít 

jako další nástroj daňové optimalizace daňové odpisy, jelikož tento typ výdajů zahrnuje 

veškeré náklady na majetek, tzn. i odpisy.  

3.1.8 Možnosti rozdělení příjmů 

Poplatník může své příjmy a výdaje rozdělit mezi sebe a manželku či manžela  

nebo další osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti.  

Jelikož živnostníci a podnikatelé nemohou zaměstnat druhého z manželů, využívá  

se tzv. spolupracující osoby. Tou může být:  

• manžel/ manželka, 

 • osoba žijící s poplatníkem ve společné domácnosti,  

• člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. 

Využití rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu se vyplatí především tehdy, 

nemá-li osoba žádné nebo nízké vlastní zdanitelné příjmy, nebo podnikatel uplatňuje 

výdaje paušálem. 

Výhodou spolupracujících osob může být i to, že stačí, když jsou vedeny na finančním 

úřadu, OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně jako OSVČ. Spolupracující osoba však 

nemusí vlastnit živnostenské oprávnění pro danou činnost.  
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Rozdělení příjmů se netýká jenom ziskových výsledků podnikání, ale i daňové ztráty, 

kterou lze rozdělit na spolupracující osoby. Tímto rozdělením se tak snižuje celková 

daňová zátěž rodiny (5), (13). 

Společné jmění manželů 

Členové domácnosti se často na podnikatelské činnosti podílejí společně, největší 

důsledky má tato skutečnost u manželů. Týká se to tzv. společného jmění manželů.  

To je definováno občanským zákoníkem. Jde o majetek, který manželé získali během 

jejich manželství nebo patří jednomu z nich. Výjimkou je majetek získaný dědictvím 

nebo darem. Majetek vložený do obchodního majetku je zahrnut do společného jmění. 

Podíl příjmů a výdajů uplatněných na manželku či manžela může být maximálně 50 %. 

Limit pro rozdělení příjmů a výdajů za zdaňovací období nesmí převyšovat částku 

540 000 Kč, v rámci jednoho měsíce 45 000 Kč (13), (14), (16). 

Spolupracující osoby 

Poplatník může rozdělovat příjmy a výdaje související s  podnikatelskou činností  

na osoby žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud dosahuje těchto příjmů  

za jejich spolupráce. Rozdělení je možné pouze tehdy, pokud jsou poplatníci schopni 

prokázat, že těchto příjmů dosáhli společně. Přitom se nesleduje,  

v jaké míře se který z nich svou činností podílel na dosažení společných příjmů.  

Při rozdělení příjmů a výdajů mezi ostatní pracující osoby může být tento podíl 

maximálně 30 % na každou spolupracující osobu. Limit pro rozdělení příjmů a výdajů 

za zdaňovací období nesmí převyšovat částku 180 000 Kč, v rámci jednoho měsíce 

15 000 Kč (5), (13), (14), (16). 

Osoby, které se podílí na dosažení společných příjmů, se nazývají spolupracující osoby. 

Spolupracující osobou nemůžeme být dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku 

nebo je na dítě uplatňováno daňové zvýhodnění (16). 

Nezáleží na tom, jestli má spolupracující osoba své vlastní příjmy a jakým způsobem  

si uplatňuje s nimi spojené výdaje. Zahájení spolupráce podléhá povinnosti podat 

správci daně přihlášku k registraci. Spolupracující osoba je chápána jako OSVČ  

i pro účely zdravotního a sociálního pojištění (16). 
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Tabulka 6 Rozdělení příjmů (vlastní tvorba) 

Společné jmění manželů Spolupracující osoby 

max. 50 % příjmů max. 30 % příjmů na každou osobu 

za rok max. 540 000 Kč za rok max. 180 000 Kč 

 

3.2  Postup daňové optimalizace 

Pojem daňová optimalizace znamená minimalizaci daňové povinnosti za pomocí 

zákonem stanovených odpočtů od základu daně a slev na dani, což je cílem každého 

poplatníka. 

U poplatníka daně z příjmů fyzických osob probíhá daňová optimalizace především 

využitím nezdanitelných částí základu daně § 15 ZDP (odpočet darů, úroků  

z hypotečního úvěru, odpočet zaplaceného pojistného na penzijní připojištění), nároku 

na odpočet daňové ztráty od základu daně, nároku na odečtení 100 % výdajů  

při realizaci projektů výzkumu a vývoje, nárok na uplatnění slev dle § 35ba ZDP, 

daňová zvýhodnění dle § 35c ZDP a nárok na odpočet slevy na dani z titulu 

zaměstnávání občanů se zdravotním pojištěním. 

Při neuplatnění těchto zákonem stanovených odpočtů dle § 15 ZDP, nároku na uplatnění 

slev dle § 35ba a § 35 v příslušném zdaňovacím období tyto odpočty a slevy propadají. 

Při neuplatnění nároku na odpočet daňové ztráty do 5 let nebo při neuplatnění nároku  

na odečtení výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje do 3 let po skončení 

zdaňovacím období, ve kterém tento nárok či ztráta vznikla, propadají. Poplatník  

si je tedy po uplynutí těchto lhůt již odečíst nemůže. 

 

3.3  Výpočet daňové povinnosti 

Nejprve je nutné stanovit samostatné dílčí základy daně dle jednotlivých paragrafů. 

Součtem těchto dílčích základů daně je pak celkový základ daně. Tento základ daně  

je možné ponížit o již zmíněné odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně. 
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Základ daně může být vyjít kladný nebo záporný. Avšak ztráta může být vykázána 

pouze u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu.  

Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů se vynásobí základní sazbou daně 15 %.  

Od daně je možné odečíst slevy na dani a daňové zvýhodnění. V dalším kroku vzniká 

buď daňová povinnost, nebo daňový bonus. Jako poslední se odečtou zálohy,  

které poplatník zaplatil za zdaňovací období. Výsledkem je buďto doplatek na dani, 

nebo přeplatek, o který si může poplatník zažádat u správce daně.  

3.3.1 Schéma výpočtu 

V tabulce č. 6 je znázorněno schéma pro výpočet daňové povinnosti fyzických osob. 

Tabulka 7 Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob (13) 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 

= příjmy + zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (25 %) hrazené zaměstnavatelem 

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 

= příjmy (výnosy) – výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

Dílčí základ daně z kapitálového majetku dle § 8 

= příjmy 

Dílčí základ daně z nájmu dle § 9 

= příjmy - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

Dílčí základ daně z ostatních příjmů § 10 

= příjmy - výdaje na dosažení příjmů 

Základ daně (součet všech dílčích základů daně) 

-  nezdanitelné částky základu daně 

-  odčitatelné položky 
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Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů 

x sazba daně 

Daň 

-  slevy na dani 

-  daňová zvýhodnění na vyživované dítě 

Daňová povinnost (nebo daňový bonus) 

+ již vyplacené daňové bonusy 

-  zaplacené zálohy 

Doplatek na dani (nebo přeplatek na dani) 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola se zabývá výpočtem daňové povinnosti daňového subjektu. Nejprve  

zde bude specifikována fiktivní fyzická osoba a její příjmy plynoucí za zdaňovací 

období roku 2018. Na pěti modelových variantách bude proveden výpočet daňové 

povinnosti s ohledem na rozdílné skutečnosti, které vedou k možnému způsobu daňové 

optimalizace subjektu.  

 

4.1  Představení daňového subjektu 

Daňový subjekt zde bude vystupovat pod fiktivním jménem Jakub Dvořák. Pan Dvořák 

je na zkrácený pracovní úvazek zaměstnaný u bezpečnostní agentury. Dále podniká  

na základě živnostenského oprávnění jako fyzická osoba. Podniká v oblasti 

informačních technologií – provozuje webové portály. Podniká ve vlastním domě. 

Jedno patro domu pronajímá po celý rok prostřednictvím webového portálu Airbnb. 

Vlastní dva automobily. Jeden z nich příležitostně pronajímá prostřednictvím služby 

HoppyGo. Dále také 2krát půjčil vlastní sekačku na trávu sousedovi za úplatu. Pan 

Dvořák vlastní garsonku, kterou dlouhodobě pronajímá studentům. Příjmů 

z kapitálového majetku nedosahuje.  

Vede daňovou evidenci a není plátcem DPH. Dům a automobil k pronájmu má zařazené 

v obchodním majetku. Dům pořídil v roce 2012 s pořizovací cenou 6 000 000 Kč, auto 

vlastní od roku 2016 s pořizovací cenou 350 000 Kč a garsonku, kterou pronajímá, 

pořídil v roce 2015 za cenu 2 500 000 Kč.  

Na dohodu o provedení práce zaměstnává uklízečku (studentku) pro úklid 

pronajímaného prostoru, která podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu.  

Za posledních 5 let nedosáhl pan Dvořák ztráty z podnikání. Z minulého daňového 

období mu nevznikla povinnosti platit zálohy na dani z příjmu fyzických osob.  

Pan Dvořák je ženatý a se svou ženou žijí ve společné domácnosti v Brně v Králově 

poli. Příjmy manželky za rok 2018 přesáhly výši 68.000 Kč. Na jejich osmiletou dceru 
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Kláru pan Dvořák uplatňuje daňové zvýhodnění. Od zaměstnavatele manželky  

má potvrzení, že na dceru daňové zvýhodnění neuplatňuje.  

Pan Dvořák pravidelně třikrát do roka dochází bezplatně darovat krev. V roce 2018 

si platil penzijní připojištění a životní pojištění. Penzijní připojištění měsíční částkou 

3 000 Kč, úhrn plateb za rok činil 36 000 Kč. Na soukromé životní pojištění přispíval 

částkou 3 000 Kč čtvrtletně, úhrn plateb za rok byl ve výši 12 000 Kč. Dalším darem 

byl příspěvek volejbalovému klubu, který pravidelně navštěvuje, a to ve výši 500 Kč. 

Pan Dvořák tedy dosahuje příjmů ze závislé činnosti dle §6 ZDP, ze samostatné činnosti 

dle §7 ZDP, příjmů z nájmu dle §9 ZDP a také příjmů z příležitostných činností  

dle §10 ZDP. 

 

4.2  Varianta 1 

V první variantě si pan Dvořák bude uplatňovat do nákladů skutečné výdaje. Jeho dům 

i osobní automobil má zařazený v obchodním majetku, tudíž si může uplatnit jako výdaj 

i odpisy nemovitosti a auta.  

4.2.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Pan Dvořák dosáhl v roce 2018 příjmů ze závislé činnosti ve výši 102 000 Kč.  

Jeho měsíční příjem se rovnal 8 500 Kč, což je nad hranicí poloviny minimální mzdy, 

proto si může měsíčně uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. U zaměstnavatele 

podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Tabulka č. 7 znázorňuje 

výpočet daňové povinnosti vyjádřené ročně a tabulka č. 8 měsíčně.  
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Tabulka 8: Příjmy ze závislé činnosti uvedené ročně (vlastní tvorba) 

Hrubá mzda 102 000 Kč 

Úhrn placeného povinného pojištění   34 680 Kč 

Uhrazené zálohy na daň z příjmu          0 Kč 

Daňový bonus   15 204 Kč 

 

Tabulka 9: Příjmy ze závislé činnosti uvedené měsíčně (vlastní tvorba) 

Měsíční mzda (hrubá) 8 500 Kč 

Placené povinné pojištění 2 891 Kč 

Super hrubá mzda 11 391 Kč 

Daň 15 % 1 709 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč 

Daň po odečtení slevy 0 Kč 

Daňové zvýhodnění + 1 267 Kč 

Na základě tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 od svého zaměstnavatele 

byl panu Dvořákovi každý měsíc vyplacen daňový bonus ve výši 1 267 Kč.  

Tato skutečnost bude zúčtována v daňovém přiznání na řádcích 75 až 77.   

4.2.2  Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

V rámci samostatné výdělečné činnosti pan Dvořák provozuje webové portály. Příjmů 

dosahuje z uveřejněných inzercí, reklam, affiliate marketingu a dalších spoluprací.  
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Affiliate marketing je marketingový nástroj internetových firem, který funguje na 

provázanosti stránek prodejce služeb nebo produktů se stránkami, které službu či 

výrobek doporučují za účelem zisku v podobě např.  provize za zprostředkování nákupu. 

Do skutečných výdajů, které pan Dvořák uplatňuje, zahrnul:  

• náklady na pořízení notebooku ve výši 24 000 Kč,  

• software ve výši 7 500 Kč,  

• náklady na energie ve výši 82 260 Kč,  

• výdaje za telefon ve výši 6 240 Kč.  

Celkem = 120 000 Kč 

Část domu, kterou pronajímá prostřednictvím webového portálu AirBnb rovněž spadá 

pod příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Jedná se totiž o ubytování,  

které je poskytováno opakovaně, na přechodnou dobu. S ubytováním souvisí poskytnutí 

nezbytných služeb, jako je například úklid pronajatých prostor, běžná údržba a další,  

viz kapitola 3.1.2 str. 33 a následující. Část domu, kterou využívá pro podnikání, tvoří 

47 % celkové plochy domu.  

Do výdajů dále zahrnul: 

• mzdu uklízečky ve výši 61 020 Kč,  

• ubytovací poplatky v celkové výši 1 980 Kč (ubytovací poplatek  

pro Brno – Královo pole činí 15 Kč za každou osobu za každý započatý 

den), 

• poměrnou část odpisu vypočtenou podle pronajímané plochy nemovitosti  

ve výši 95 880 Kč a  

• daň z nemovitosti ve výši 395 Kč  

Celkem = 159 275 Kč 

Na úklid pronajímaných prostor najal studentku na dohodu o provedení práce,  

která u něj podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu. Může si tak uplatnit slevu  

na poplatníka. Výše její měsíční mzdy činí 5 085 Kč za měsíc. Její daň  



 

48 

 

ze mzdy, se tak bude rovnat 0 Kč a pan Dvořák za ni nemusí platit zdravotní  

ani sociální pojištění.  

Výpočet odpisu nemovitosti. Nemovitost je zařazena v 5. odpisové skupině.  

Pro výpočet odpisu pro rok 2018 se použije koeficient 3,4. Výsledný odpis činí  

204 000 Kč. Nemovitost je z téměř poloviny užívána pro podnikání. Poměrnou část,  

kterou si pan Dvořák uplatní jako výdaj, činí 95 880 Kč. 

Roční odpis (6 000 000 Kč/100) * 3,4 = 204 000 Kč 

Poměrná část odpisu 204 000 Kč * 0,47 = 95 880 Kč 

Daň z nemovitosti vychází z celkové výměry zastavěné plochy a nadzemního podlaží, 

které využívá pro pronájem. Přízemí domu tvoří 100 m², kde využívá jednu místnost  

o velikosti 20 m² jako svoji kancelář pro podnikání. Nadzemní podlaží, které pronajímá, 

má výměru o velikosti 50 m². Toto nadzemní podlaží ale nepřevyšuje 1/3 celkové 

plochy, nebude se proto o této ploše uvažovat.  

Jedná se o obytný dům skupiny H (dle daňového přiznání k dani z nemovitých věcí), 

kdy se použije sazba daně 2 Kč/ m². 

Protože se nemovitost nachází v Brně, které má více než 50 000 obyvatel, bude  

pro výpočet použit koeficient 3,5.  

Přízemí 100 m² * (2 Kč * 3,5) = 700 Kč 

Plocha k podnikání – 70 m² * 2 Kč = 140 Kč 

700 Kč + 140 Kč = 840 Kč 

Daň z nemovitosti celkem (poměrná část) 840 Kč * 0,47 = 395 Kč 

Dále do příjmů ze samostatné výdělečné činnosti bude patřit pronájem vlastního auta 

prostřednictvím služby HoppyGo. Auto má vloženo do obchodního majetku,  

tudíž si na něj může uplatňovat odpisy. V rámci této služby byl automobil využit 

k podnikání pouze z 1/5 na základě ujetých km. Za celý rok se v autě ujelo 18 500 km, 
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z toho 3 700 km v rámci služby HoppyGo. Proto jsou níže uvedené výdaje uvedeny 

v odpovídající poměrné části. 

Do výdajů zahrnul: 

• odpisy automobilu ve výši 15 575 Kč,  

• silniční daň ve výši 312 Kč,  

• zákonné a havarijní pojištění automobilu v celkové výši 2 540 Kč a  

• dálniční známku za 300 Kč. 

Celkem = 18 727 Kč 

Výpočet odpisu automobilu. Automobil je zařazen v 2. odpisové skupině. Pro výpočet 

odpisu pro rok 2018 se použije koeficient 22,25.  

Roční odpis   (350 000 Kč / 100) * 22,25 = 77 875 Kč 

Poměrná část odpisu  77 875 * 0,2 = 15 575 Kč 

Silniční daň vychází z částky 1 560 Kč. U osobních automobilů se vychází z údaje o 

zdvihovém objemu motoru v ccm. Jedná se o automobil Škoda Superb s objemem 

motoru 1 968 ccm.  

Poměrná část zákonného a havarijního pojištění automobilu vychází z částky  

12 700 Kč, která je vyfakturována pro celý kalendářní rok.  

Dálniční známka byla zakoupena za 1 500 Kč.  

V tabulce č. 9 jsou vypsány veškeré uplatněné skutečné výdaje. U výdajů, u kterých 

došlo ke krácení ze vztahu s podnikáním, jsou výdaje uvedené i v poměrné výši.  
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Tabulka 10: Přehled skutečných výdajů (vlastní tvorba) 

Skutečné výdaje         Celkem Uplatněná poměrná část ve výši 

Notebook 24 000 Kč  

Software 7 500 Kč  

Náklady na energii 82 260 Kč  

Výdaje za telefon 6 240 Kč  

Mzdové náklady 61 020 Kč  

Ubytovací poplatky pro 

město Brno 

1 980 Kč  

Odpis RD 204 000 Kč 95 880 Kč 

Daň z nemovitosti 840 Kč 395 Kč 

Odpis automobilu 77 875 Kč 15 575 Kč 

Silniční daň 1 560 Kč 312 Kč 

Pojištění automobilu 12 700 Kč 2 540 Kč 

Dálniční známka 1 500 Kč 300 Kč 

Celkové příjmy a skutečné výdaje za celé zdaňovací období jsou uvedeny v tabulce  

č. 10. Některé zmiňované náklady jsou společné pro všechny rozepsané položky.  
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Tabulka 11: Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (vlastní tvorba) 

 Příjmy Skutečné výdaje 

Webový portál 625 000 Kč 120 000 Kč 

AirBnb 289 500 Kč 159 275 Kč 

HoppyGo 35 000 Kč 18 727 Kč 

Celkem 949 500 Kč 298 002 Kč 

Celkový ZD §7 651 498 Kč  

 

4.3  Příjmy z nájmu  

Ve sledovaném zdaňovacím období pan Dvořák pronajímal vlastní garsonku,  

kterou nemá zahrnutou v obchodním majetku. Nemůže si tedy uplatnit odpisy majetku 

jako skutečný výdaj a nevzniká povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

V tomto případě se jedná o soustavný, dlouhodobý pronájem nemovité věci, proto tento 

druh příjmu spadá do příjmů z nájmu dle §9 ZDP, viz kapitola 3.1.2 str. 33  

a následující. 

Příjmy z nájmu: 12 * 9 500 Kč = 114 000 Kč 

Výdaje, které pan Dvořák uplatňuje, jsou náklady: 

• na opravu elektroinstalace ve výši 35 000 Kč, 

• na výměnu radiátoru ve výši 4 000 Kč a  

• daň z nemovitosti ve výši 259 Kč. 

Celkem = 39 259 Kč 

Daň z nemovitosti vychází z celkové upravené podlahové plochy, která činí 30 m². 

Tato plocha se upraví vynásobením koeficientem 1,22. Použije se sazba 2 Kč,  
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protože jde o příjem podle § 9 ZDP. Sazba se navýší vynásobením koeficientem 3,5 

podle počtu obyvatel.  

Daň z nemovitosti  (30 m² * 1,22) * (2 Kč * 3,5) = 259 Kč 

Tabulka č. 11 zobrazuje celkové příjmy a výdaje související s pronájmem podle  

§ 9 ZDP. 

Tabulka 12: Příjmy z nájmu (vlastní tvorba) 

 Příjmy Výdaje 

Pronájem 114 000 Kč 39 259 Kč 

Celkový ZD §9 74 741 Kč  

 

4.4  Ostatní příjmy 

Pan Dvořák příležitostně pronajal 2krát za zdaňovací období vlastní sekačku sousedovi. 

Jediný skutečný výdaj, který se vztahuje k tomuto příjmu, jsou náklady na drobnou 

opravu 800 Kč. Tento příjem však bude od daně osvobozený, neboť nedosahuje výše 

30 000 Kč za zdaňovací období, od které má poplatník povinnost odvádět daň. Tabulka 

č. 12 zobrazuje celkové příjmy a výdaje podle § 9 ZDP. 

Ostatní příjmy: 2 * 800 Kč = 1 600 Kč 

Výdaje (oprava): 800 Kč 

Tabulka 13: Ostatní příjmy (vlastní tvorba) 

 Příjmy Výdaje 

Ostatní příjmy 1 600 Kč (osvobozeno) 0 Kč 

Celkový ZD §10       0 Kč  
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4.5  Výpočet daňové povinnosti 

V následujícím textu bude podrobně rozebrán výpočet daňové povinnosti včetně 

schématu. 

Nezdanitelné části základu daně 

V průběhu zdaňovací období byl pan Dvořák třikrát darovat krev, poskytnul tedy  

dle § 5 ZDP odst. 1 bezúplatné plnění na zdravotnické účely oceněné částkou 3 000 Kč 

za jeden odběr. Tuto částku lze odečíst od základu daně. Pan Dvořák poskytl dar 

volejbalovému klubu ve výši 500 Kč. Tuto částku si ale od základu daně odečíst 

nemůže, neboť nedosahuje minimální hodnoty daru.  

Dle § 15 ZDP odst. 5 písm. a) lze od základu daně také odečíst příspěvek na penzijní 

pojištění ve výši 24 000 Kč. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí 

měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období 

přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.  

Dále dle odst. 6 od základu daně lze odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní 

pojištění ve výši 12 000 Kč, což odpovídá celkovému úhrnu plateb za zdaňovací 

období.  

Výpočet daně 

Po odečtení všech nezdanitelných částí činí základ daně 817 919 Kč. Pro výpočet daně 

z příjmů je na základě § 16 ZDP nutno základ daně snížený o nezdanitelnou část 

základu daně zaokrouhlit na celá sta Kč dolů, což bude na částku 817 900 Kč. Sazba 

daně činí 15 % a daň tedy vychází 122 685 Kč.  

Slevy na dani  

Dle § 35ba ZDP může pan Dvořák jako poplatník uplatnit několik slev na dani. Podle 

odst. 1 písm. a) může uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Tuto 

slevu si může uplatnit každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Slevu  

na manželku ale podle odst. 1 písm. b) využít nemůže, jelikož jeho žena dosahovala 
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vyšších příjmů, než je zadaný limit 68 000 Kč. Po uplatnění této slevy, daň činí  

97 845 Kč. 

Daňové zvýhodnění  

Jelikož mají manželé Dvořákovi jedno dítě, na které manželka daňové zvýhodnění 

neuplatňuje, může si tuto slevu uplatnit pan Dvořák. Dle § 35c má nárok na slevu  

na první dítě ve výši 15 204 Kč. V zaměstnání mu ale bylo v úhrnu za rok 2018 

vyplaceno na daňových bonusech 15 204 Kč. V daňovém přiznání tak dojde 

k zúčtování.  

Doplatek/přeplatek na dani 

Panu Dvořákovi z minulého zdaňovacího období nevznikla povinnost platit zálohy, 

protože jeho poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 30 000 Kč. Panu 

Dvořákovi vznikl doplatek na dani, který činí 97 845 Kč. Ten musí zaplatit 

příslušnému Finančnímu úřadu. Buď hotově na pokladně finančního úřadu, poštovní 

poukázkou nebo bankovním převodem na účet finančního úřadu. 

V tomto zdaňovacím období doplatek na dani přesáhl 30 000 Kč, ale nepřesáhl hranici 

150 000 Kč, proto pan Dvořák bude povinen platit zálohy na daň z příjmu fyzických 

osob. Tyto zálohy bude platit pololetně ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období  

a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. 

Daňové přiznání  

Pan Dvořák ve svém daňovém přiznání musí vyplnit přílohy č. 1 a č. 2. Příloha č. 1  

je povinná pro ty, kteří během roku pobírali příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.  

Protože pan Dvořák vede daňovou evidenci, vyplní i tabulku D této přílohy. Příloha  

č. 2 se týká příjmů z nájmu a z příležitostného pronájmu, které pan Dvořák měl, tudíž 

vyplní i tuto přílohu. Přílohu č. 3 není povinen vyplňovat, ta se týká příjmů ze zahraničí. 

K daňovému přiznání taktéž musí přiložit přílohy v podobě potvrzení o zdanitelných 

příjmech ze závislé činnosti, potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní 



 

55 

 

pojištění, potvrzení o zaplacených částkách na penzijní pojištění a doklad o odběru 

krve.  

Schéma výpočtu daňové povinnosti 

V tabulce č. 13 je zobrazen výpočet daňové povinnosti pana Dvořáka pomocí 

skutečných výdajů. Níže je uveden komentář k jednotlivým krokům výpočtu. 

Tabulka 14: Výpočet daňové povinnosti (vlastní tvorba) 

Dílčí základy daně: Částka v Kč 

DZD § 6 Příjmy ze závislé činnosti 136 680 Kč 

DZD § 7 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 651 498 Kč 

DZD § 8 Příjmy z kapitálového majetku 0 Kč 

DZD § 9 Příjmy z nájmu 74 741 Kč 

DZD § 10 Ostatní příjmy 0 Kč 

Celkový základ daně  862 919 Kč 

Daňová ztráta za předcházející zdaňovací období  0 Kč 

Základ daně po odečtení ztráty 862 919 Kč 

Nezdanitelné části ZD:   

Darování krve 9 000 Kč 

Penzijní připojištění 24 000 Kč 

Životní pojištění 12 000 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné části 817 919 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 817 900 Kč 

Daň 15 % (případně daňová ztráta) 122 685 Kč 

Slevy na dani: 
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Dílčí základy daně: Částka v Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po uplatnění slev 97 845 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 15 204 Kč 

Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 82 641 Kč 

Úhrn vyplacených daňových bonusů  15 204 Kč 

Rozdíl na daňovém bonusu -15 204 Kč 

Doplatek  97 845 Kč 

Celkový základ daně po sečtení všech příjmů dle §6, 7, 8, 9, 10 ZDP činí  

862 919 Kč. Za předcházející zdaňovací období neměl žádnou daňovou ztrátu, základ 

daně po odečtení ztráty zůstává stejný. 

 

4.6  Sociální a zdravotní pojištění 

Výše pojištění se stanovuje z dílčích základů daně podle §6 a §7 ZDP. Pan Dvořák 

dosahuje příjmů ze samostatné činnosti podle §7 ZDP a proto bude odvádět zdravotní  

a sociální pojištění.  

4.6.1 Zdravotní pojištění 

Pan Dvořák platí pravidelné zálohy na zdravotní pojištění, které se vypočítávají 

z vyměřovacího základu za předcházející období. V tabulce č. 14 je zobrazen výpočet 

zdravotního pojištění. Minimální měsíční zálohy pro rok 2018 jsou 2 024 Kč. Pan 

Dvořák tyto zálohy platil po celý rok 2018.  Kvůli vypovídací schopnosti bude 

znázorněno odečtení úhrnu zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění,  

ale pro závěrečné porovnání budou použity výsledky bez odečtení záloh.  
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Tabulka 15: Výpočet zdravotního pojištění (vlastní tvorba) 

Vyměřovací základ 651 498 * 0,5 325 749 Kč 

Zaokrouhlení na celé Kč nahoru  325 749 Kč 

Zdravotní pojištění (13,5 %) 325 749 * 0,135 43 976,12 Kč 

Zaokrouhlení na celé Kč nahoru  43 977 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 12 * 2 024 24 288 Kč 

Nedoplatek 43 977 – 24 288 19 689 Kč 

 

Nová výše zálohy na zdravotní pojištění bude 3 665 Kč. Celkem pan Dvořák zaplatit 

na zdravotním pojištění 43 977 Kč. 

4.6.2 Sociální pojištění 

Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění bude dílčí základ daně 

z příjmů ze samostatné činnosti. V tabulce č. 15 je zobrazen výpočet sociálního 

pojištění. Pan Dvořák si po celý rok 2018 platil minimální měsíční zálohy ve výši 2 189 

Kč.  

Tabulka 16: Výpočet sociálního pojištění (vlastní tvorba) 

Vyměřovací základ 651 498 * 0,5 325 749 Kč 

Zaokrouhlení na celé Kč nahoru  325 749 Kč 

Sociální pojištění (29,2 %) 325 749 * 0,292 95 118,7 Kč 

Zaokrouhlení na celé Kč nahoru  95 118 Kč 

Úhrn zaplacených záloh 12 * 2 189 26 268 Kč 

Nedoplatek 95 118 – 26 268 68 850 Kč 
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Nová výše zálohy na sociální pojištění bude 7 927 Kč. Celkem pan Dvořák zaplatit  

na sociálním pojištění 95 118 Kč. 

Celková daň z příjmu za zdaňovací období 2018 pana Dvořáka činí 97 845 Kč. Odvod 

zdravotního pojištění ve výši 43 977 Kč a odvod sociálního pojištění ve výši 95 118 Kč. 

Celkem tedy zaplatí 236 940 Kč. 

 

4.7  Varianta 2 

V této variantě bude zhodnoceno, jak by se změnila situace, kdyby si pan Dvořák 

zahrnul garsonku, kterou vlastní, do obchodního majetku. Pokud by tak učinil, 

příjmy z pronájmu této nemovitosti by se zdanily dle § 7 ZDP. Mohl by si tak uplatnit 

odpis jako skutečný výdaj. Naopak mu ale bude plynout povinnost odvést z toho příjmu 

zdravotní a sociální pojištění.  

4.7.1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

Výdaje, které pan Dvořák uplatnil v prvním případě, byly náklady na energie ve výši 

35 000 Kč a náklady na výměnu radiátoru ve výši 4 000 Kč. Ty se použijí i pro tento 

případ, ale lze také uplatnit odpis nemovitosti, který činí pro dané zdaňovací období 

85 000 Kč.  

Nemovitost je zařazena v 5. odpisové skupině. Pro výpočet odpisu pro rok 2018  

se použije koeficient 1,4. 

Roční odpis  (2 500 000 Kč / 100) * 1,4 = 35 000 Kč  
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Tabulka 17: Příjmy ze samostatné činnosti 2 (vlastní tvorba) 

 Příjmy Skutečné výdaje 

Webový portál 625 000 Kč 120 000 Kč 

AirBnb 289 500 Kč 159 275 Kč 

HoppyGo 35 000 Kč 18 727 Kč 

Pronájem garsonky 114 000 Kč 74 741 Kč 

Celkem 1 063 500 Kč 372 743 Kč 

Celkový ZD §7 690 757 Kč  

Celkový ZD § 7 v předcházejícím případě, kdy byly příjmy z pronájmu garsonky 

zařazeny do příjmů z nájmu, činil 651 498 Kč. Tento dílčí základ daně se zvýšil 

o 39 259 Kč. Tato skutečnost bude mít dopad na vyšší daňovou povinnost, neboť  

se zvýší celkový základ daně. Tudíž i odvod sociálního a zdravotního pojištění,  

které se vypočítá z polovičního základu daně, se zvýší. Pokud by došlo ke snížení 

základu daně, měla by tato skutečnost pozitivní dopad, tedy snížení daňové povinnosti a 

nižší odvody zdravotního a sociálního pojištění. V prvním příkladě byl celý postup 

detailně popsán, nyní budou varianty vyčísleny zjednodušeně.  

• Dílčí základ daně dle § 6 – 136 680 Kč 

• Dílčí základ daně dle § 7 – 690 757 Kč 

• Celkový základ daně = 827 437 Kč 
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Tabulka 18: Výpočet daňové povinnosti 2 (vlastní tvorba) 

Celkový základ daně  827 437 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné části 782 437 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 782 400 Kč 

Daň 15 % (případně daňová ztráta) 117 360 Kč 

Daň po uplatnění slev a zúčtování daňového bonusu 92 520 Kč 

Doplatek  92 520 Kč 

Daňová povinnost – 92 520 Kč 

Výše zdravotního pojištění – 46 627 Kč 

Výše sociálního pojištění – 100 851 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění je vyčísleno bez odečtení záloh, tudíž se jedná o celkovou 

platbu za pojištění v roce 2018. 

Celkem – 239 957 Kč 

 

4.8  Varianta 3 

V této variantě bude pan Dvořák uplatňovat paušální výdaje na místo skutečných. Tento 

příklad bude porovnán s příkladem č. 1 a budou zhodnoceny dopady změn.  

Ve zdaňovacím období 2018 můžeme uplatnit daňového zvýhodnění na dítě i v případě, 

kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů 

nepřesahují 50 % celkového základu daně. Poplatník si musí dát jen pozor na výši 

limitu procentuálních výdajů. 

V případě uplatňování paušálních výdajů uvažujeme pouze o příjmech poplatníka.  

Na příjmy z nájmu pronajímané části domu bude uplatněn 30 % paušální výdaj.  

Na příjmy ze samostatné činnosti a pronájmu automobilu 60 % paušální výdaj. Příjmy  

dle § 9 ZDP budou poníženy 30 % paušálním výdajem.  
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Tabulka 19: Uplatnění paušálních výdajů (vlastní tvorba) 

 Příjmy Paušální výdaj 

Příjmy ze samostatné činnosti:   

Provoz webového portálu 625 000 Kč 375 000 Kč 

AirBnb 289 500 Kč 173 700 Kč 

HoppyGo 35 000 Kč 21 000 Kč 

Celkem                                  949 500 Kč 569 700 Kč 

Celkový ZD §7 379 800 Kč  

Příjmy z nájmu 114 000 Kč 34 200 Kč 

Celkový ZD §9 79 800 Kč  

• Dílčí základ daně dle § 6 – 136 680 Kč 

• Dílčí základ daně dle § 7 – 379 800 Kč 

• Dílčí základ daně dle § 9 – 79 800 Kč 

• Celkový základ daně = 596 280 Kč 

Součtem těchto základů daně s dílčím základem daně ze závislé činnosti tvoří celkový 

základ daně 596 280 Kč. Došlo k poměrně velkému snížení, což povede k nižší daňové 

povinnosti i k nižším odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Výpočet bude 

proveden opět ve zkrácené formě. 
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Tabulka 20: Výpočet daňové povinnost při uplatnění paušálních výdajů (vlastní tvorba) 

Celkový základ daně  596 280 Kč 

Základ daně snížený o nezdanitelné části 551 280 Kč 

Základ daně zaokrouhlený 551 200 Kč 

Daň 15 % (případně daňová ztráta) 82 680 Kč 

Daň po uplatnění slev a zúčtování daňového bonusu 57 840 Kč 

Doplatek  57 840 Kč 

Daňová povinnost – 57 840 Kč 

Výše zdravotního pojištění – 25 637 Kč 

Výše sociálního pojištění – 55 451 Kč  

Celkem – 138 928 Kč 

 

4.9  Varianta 4 

V této variantě budou příjmy plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti rozděleny 

mezi manžela a manželku jako spolupracující osobu. Podíl příjmů a výdajů je mezi 

manžely rozdělen tak, že na každého připadá 50 % DZD § 7.  

Manželka pana Dvořáka dosahuje příjmů ze závislé činnosti ve výši 96 000 Kč za rok 

2018. Úhrn placeného povinného pojištění činí 32 640 Kč. U zaměstnavatele podepsala 

prohlášení poplatníka daně z příjmu. Na penzijní pojištění si přispívá měsíční částkou 

2 000 Kč. Na životní pojištění čtvrtletní částkou 2 000 Kč. V roce 2018 byla paní 

Dvořáková 1x darovat krev. Po celý rok 2018 hradila minimální měsíční zálohy  

pro sociální i zdravotní pojištění. 

4.9.1 Skutečné výdaje 

V prvním případě uplatní pan Dvořák výdaje skutečné. V tabulce č. 20 je uveden 

přehled celkových příjmů pana Dvořáka i paní Dvořákové. 
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Tabulka 21: Výpočet daňové povinnosti při rozdělení příjmů na manželku (při uplatnění skutečných 

výdajů), vlastní tvorba 

 Manžel Manželka 

DZD § 6 136 680 Kč 128 640 Kč 

DZD § 7  325 749 Kč 325 749 Kč 

DZD § 8 -  - 

DZD § 9 74 741 Kč - 

DZD § 10 - - 

Celkový základ daně 537 170 Kč 454 389 Kč 

Nezdanitelné částky daně 45 000 Kč 23 000 Kč 

Zaokrouhlený základ daně po odečtení 

nezdanitelných částí daně 

492 100 Kč 431 300 Kč 

Daň 15 % 73 815 Kč 64 695 Kč 

Sleva na poplatníka  24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň po uplatnění slev 48 975 Kč 39 855 Kč 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 15 204 Kč - 

Daň po uplatnění slevy 33 571 Kč  

Úhrn vyplacených měsíčních bonusů 15 204 Kč - 

Rozdíl na daňovém bonusu -15 204 Kč - 

Výsledná daňová povinnost 48 975 Kč 39 855 Kč 
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Souhrn daňové povinnosti i odvodů sociálního a zdravotního pojištění je uveden 

v tabulce č. 21. 

Tabulka 22: Daňové povinnosti a úhrn sociálního a zdravotního pojištění – skutečné výdaje (vlastní 

tvorba) 

 Manžel Manželka Celkem 

Daňová povinnost 48 975 Kč 39 855 Kč 88 830 Kč 

Zdravotní pojištění 24 283 Kč 24 283 Kč 48 566 Kč 

Sociální pojištění 47 560 Kč 47 560 Kč 95 120 Kč 

Celkem 120 818 Kč 111 698 Kč 232 516 Kč 

Celková daňová povinnost a platby na pojištění se panu Dvořákovy sníží.  

Je ale třeba brát v úvahu daň z příjmu a výši sociální a zdravotního pojištění, které 

zaplatí manželka. Dohromady by manželé zaplatili 232 516 Kč.   
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4.9.2 Paušální výdaje 

V druhém případě uplatní pan Dvořák výdaje paušální. Výsledné skutečnosti jsou 

uvedené v tabulce č. 22. 

Tabulka 23: Daňové povinnosti a úhrn sociálního a zdravotního pojištění (při uplatnění paušálních  

výdajů), vlastní tvorba 

 Manžel Manželka Celkem 

Daňová povinnost 29 355 Kč 7 095 Kč 36 450 Kč 

Zdravotní pojištění 24 283 Kč 24 283 Kč 48 566 Kč 

Sociální pojištění 27 726 Kč 27 726 Kč 55 452 Kč 

Celkem 81 364 Kč 59 104 Kč 140 468 Kč 

Celková daňová povinnost a odvody pojistného pana Dvořáka vychází 81 364 Kč.  

Je ale třeba brát v úvahu daň z příjmu a výši sociální a zdravotního pojištění, které 

zaplatí manželka. Celkem by zaplatili 140 468 Kč.  

V obou případech při výpočtu zdravotního pojištění došlo k nízkému daňovému 

základu. Z toho důvodu se pro výpočet použil minimální vyměřovací základ a zdravotní 

pojištění je tak poměrně vysoké. 

 

4.10 Shrnutí 

V tabulce č. 23 je přehledný soupis daňových povinností a odvodů na sociální  

a zdravotní pojištění pana Dvořáka. Ve variantě č. 4 je zohledněna i jeho manželka. 
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Tabulka 24: Závěrečné shrnutí (vlastní tvorba) 

 Daňová 

povinnost 

Zdravotní 

pojištění 

Sociální 

pojištění 
Celkem 

Varianta 1  97 845 Kč 43 977 Kč 95 118 Kč 236 940 Kč 

Varianta 2 

(garsonka 

zařazena 

v obchodním 

majetku) 

92 520 Kč 46 627 Kč 100 851 Kč 239 957 Kč 

Varianta 3 

(paušální výdaje) 
57 840 Kč  25 637 Kč 55 451 Kč 138 928 Kč 

Varianta 4 - 

rozdělení příjmů  

na manželku 

(skutečné výdaje) 

88 830 Kč 43 978 Kč 95 120 Kč 227 928 Kč 

Varianta 4 -

rozdělení příjmů  

na manželku 

(paušální výdaje) 

36 450 Kč 25 638 Kč 55 452 Kč 117 540 Kč 

Z tabulky je patrné, že nejnižší daňová povinnost spolu s odvody na sociální a zdravotní 

pojištění vychází ve variantě č. 5 při uplatnění paušálních výdajů a rozdělení příjmů  

na manželku. Celková daňová povinnost a odvody zákonného pojištění pana Dvořáka  

a paní Dvořákové je 117 540 Kč, což je méně než ve všech ostatních případech. 

V příloze této bakalářské práce je přiloženo daňové přiznání, přehledy pro Českou 

správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, přiznání k dani 

z nemovitosti a dani silniční pana Dvořáka za rok 2018 podle varianty č. 5  

při uplatnění paušálních výdajů a rozdělení příjmů na manželku. 
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Nová výše záloh na zdravotní pojištění pana Dvořáka bude 1 069 Kč. Nová výše záloh 

na sociální pojištění pana Dvořáka bude 2 311 Kč. Zálohy začne platit od dalšího 

měsíce, následujícím po podání přehledů pojišťovnám.  
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5 VLASTNÍ NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této bakalářské práci jsou na 5 modelových příkladech porovnány určité skutečnosti 

vedoucí ke snížení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmu.  

Některý majetek může být využíván jak pro osobní potřebu, tak pro podnikání. Z tohoto 

důvodu by se pro uplatnění odpisů majetku, daně z nabytí nemovitých věcí, daně 

silniční a dalších výdajů, použila pouze poměrná část podle skutečného využití majetku 

pro podnikání.  

Podnikatel také musí sledovat výši jeho ročního obratu, a hranici, od které by byl 

povinný se k plátcovství DPH registrovat. Stejně tak musí sledovat, jestli se nestal 

osobou identifikovanou k dani z důvodu pořízení zboží nebo služby z jiného členského 

státu EU apod. Z tohoto titulu se podnikatel stane plátcem DPH jen pro přeshraniční 

plnění, v České republice zůstává neplátcem DPH. Měl by tak povinnost podávat 

daňové přiznání k DPH a odvádět DPH. Neměl by ale nárok na odpočet zaplacené 

DPH. K tomu by mohlo dojít například v situaci, kdyby podnikatel použil pro propagaci 

reklamní systém Facebooku nebo GoogleAds.  

V první variantě uplatnil poplatník výdaje skutečné. Do obchodního majetku  

si zařadil vlastní rodinný dům a jeden z automobilů. Z tohoto majetku mohl uplatňovat 

odpisy jako skutečné výdaje. Tato varianta se nejeví jako výhodná, neboť by pan 

Dvořák na dani z příjmu a platbách na sociální a zdravotní pojištění zaplatil celkem 

236 940 Kč. Naskýtala se zde možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu.  

To ovšem nelze provést u automobilu, který pronajímá.  

V druhé variantě uplatnil poplatník opět výdaje skutečné. S tím, že do obchodního 

majetku zařadil i vlastní garsonku, kterou pronajímá. Z této skutečnosti mu plyne 

výhoda uplatnění odpisů z tohoto majetku. Výdaje tak mírně vzrostly, což nepatrně 

snížilo daňovou povinnost. Celkem by pan Dvořák zaplatil 239 957 Kč. Tím, že zahrnul 

příjmy z pronájmu garsonky do obchodního majetku, zvyšuje to dílčí základ daně  

ze samostatné výdělečné činnosti a přesahuje tak 1 000 000 Kč. Kdyby využil tento 

způsob daňové optimalizace, musel by se stát povinně plátcem DPH.  
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Za situace, kdy byly uplatněny výdaje paušální. V roce 2018 je možnost uplatnění 

 i v případě, kdy součet dílčích základů daně dle § 7 a § 9 ZDP přesahuje 50 % 

celkového základu daně. Poplatník si musí dát pozor jen na výši limitu procentuálních 

výdajů. Poplatník by celkem zaplatil 138 928 Kč.  

Z grafu č. 1 je patrné, jak velký rozdíl na celkové daňové zátěži má vliv paušálních 

výdajů. 

 

Graf 1: Grafické zobrazení daňové zátěže 

V první části čtvrté varianty bylo využito rozdělení příjmů ze samostatné výdělečné 

činnosti na manželku, při uplatnění skutečných výdajů. Tato skutečnost se pozitivně 

odrazila v platbách sociálního pojištění, které je výrazně nižší a na zdravotním pojištění 

dokonce vznikl přeplatek. Celkem by manželé Dvořákovi zaplatili 227 928 Kč.  

Pro lepší vypovídací schopnost bylo dobré zahrnout k celkové daňové zátěži pana 

Dvořáka i daňovou zátěž paní Dvořákové. Vzhledem k jejím nízkým příjmům jí nebyla 

v zaměstnání stržena daň. Na zdravotním a sociálním pojištění jí bylo strženo celkem 

14 151 Kč. Tato hodnota byla přičtena k celkové daňové zátěži pana Dvořáka  

a je znázorněna v grafu č. 2. 
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Graf 2: Grafické znázornění celkové daňové zátěže manželů Dvořákových 

V druhé části byly příjmy taky rozděleny na manželku, ale při uplatnění výdajů 

paušálních. Daňová povinnost pana Dvořáka se tak výrazně snížila. Je ale nutné brát 

v úvahu i daňovou povinnost jeho manželky, neboť je třeba uvažovat o daňové 

zátěži celé rodiny. Přesto se tato varianta jeví jako nejvýhodnější. Pan Dvořák  

by za sebe i za svou manželku zaplatil celkem 140 468 Kč.  

V obou případech při výpočtu zdravotního pojištění došlo k nízkému daňovému 

základu. Z toho důvodu se pro výpočet použil minimální vyměřovací základ a zdravotní 

pojištění je tak poměrně vysoké. 
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Rozdíly v těchto dvou variantách jsou graficky znázorněny v grafu č. 3.  

 

Graf 3 Grafické znázornění daňové zátěže při rozdělení příjmů na manželku 

Jako účinné se tedy ukázaly dvě varianty – uplatňovat paušální výdaje nebo využít 

manželku jako spolupracující osobu a současně také uplatnit paušální výdaje.  

V obou případech tak dochází k výraznému snížení daňové povinnosti.  

Poplatníkovi lze doporučit uplatnit paušální výdaje a rozdělit příjmy na manželku. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této závěrečné práce bylo vymezení problematické oblasti při zdaňování 

příjmů dosahovaných ze sdílené ekonomiky a prezentování návrhů vedoucí k daňové 

optimalizaci.  

Dílčím cílem bylo zhodnocení, o jaký druh příjmů se bude jednat v případě pronájmu 

nemovitostí v rámci sdílené ekonomiky. V návaznosti na to bylo potřeba analyzovat 

jednotlivé možnosti, jejich podmínky a s nimi související povinnosti, které musí fyzická 

osoba splňovat.  

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, některý majetek může být využíván jak pro 

osobní potřebu, tak pro podnikání. Z tohoto důvodu by se pro uplatnění odpisů majetku, 

daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční a dalších výdajů, použila pouze poměrná 

část podle skutečného využití majetku pro podnikání. To, jestli byl majetek vložen do 

obchodního majetku hrálo významnou roli při stanovení základu daně.  

Rozdělení příjmů na manželku se jeví jako vhodná strategie pro daňovou optimalizaci 

pana Dvořáka. V případě varianty č. 5, kdy pan Dvořák uplatnil paušální výdaje a 

rozdělil příjmy na manželku, se jedná o největší úsporu. 

Při zpracování praktické části bakalářské práce došlo k výrazně rozdílným výsledkům, 

kterých může FO dosáhnout, pokud využije všech legálních možností k výpočtu daně  

z příjmů FO. V případě manželů Dvořákových je celková možná úspora na dani  

a platbách za zdravotní a sociální pojištění za rok 2018 nezanedbatelná částka. Rozdíl 

vzniklý optimalizací je velmi zajímavý a poměrně vysoký. 

Jelikož česká legislativa prochází každoročně určitými změnami, tato práce  

je pro potřeby roku 2018. Pro další roky bude pravděpodobně nutná modifikace 

výpočtů. 
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PŘÍLOHA I. PŘÍKLADY SLUŽEB OPERUJÍCÍ VE 

SDÍLENÉ EKONOMICE 

V praxi se setkáme s několika segmenty trhu, kde lze sdílené ekonomiky využít. 

Nejrozšířenější jsou však ubytovací služby a sdílení v rámci dopravy. 

Ubytovací služby 

Internetový portál Airbnb se v současné době stává čím dál více populárnější. Portál 

láká potencionální hostitele na snadný a velmi atraktivní zdroj příjmů.  

Podle nejnovější analýzy, kterou ve spolupráci s firmou Blahobyty přinesl Operátor ICT 

prostřednictvím své datové platformy Golemio je patrné, že až pětina bytů v centru 

Prahy je využívána na pronájem přes Airbnb. V celé metropoli to pak mělo být více než 

25 tisíc bytů.  

Za rok 2018 se na Airbnb objevilo při hledání bytů v Praze celkem 12 674 nabídek. 

Mnoho majitelů hodnotí pronájem přes Airbnb tak, že se jim nevyplatí. Navíc se stále 

více mluví o vyšší regulaci celého byznysu, protože Praze ani státu se nelíbí, že jim při 

podobném pronájmu bytů utíkají peníze. V přípravě již je zvýšení rekreačního poplatku, 

který aktuálně činí 15 Kč. Ten aktuálně platí sami pronajímatelé, ale ne vždy tak činí.  

I to by se mohlo do budoucna změnit a odvádět by ho městu mohlo přímo Airbnb (23). 

Portál Airbnb je pouze zprostředkovatelem mezi hostitelem a zájemcem o ubytování. 

Nájemní smlouvu potom uzavírá přímo hostitel s nájemcem. Jsou zde tři možnosti, 

které se řadí mezi nájemní smlouvy. Může to být „klasický“ nájem dle §2201 

občanského zákoníku, nájem bytu a domu dle §2235 občanského zákoníku nebo 

ubytování dle §2326 občanského zákoníku. Ke každému ze smluvních typů se vážou 

jiná práva a povinnosti smluvních stran (2).  

V případě první varianty situace spočívá v tom, že pronajímatel přenechá nájemci věc 

k dočasnému užívání za úplatu (2).  
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V druhé variantě půjde o nájem bytu nebo domu tehdy, kdy pronajímatel přenechá 

nájemci byt či dům k zajištění bytových potřeb, to znamená, že nájemce uzavírá 

smlouvu s tím, že v dané nemovitosti bude on nebo jeho rodina skutečně bydlet. 

Občanský zákoník výslovně stanoví, že nepůjde o nájem bytu a domu v případě,  

že nájemce bude byt nebo dům využívat k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému 

účelu, což je právě případ služby Airbnb. O nájem bytu či domu tedy nepůjde (3). 

Poslední variantou je smlouva o ubytování, kdy se poskytovatel zavazuje poskytnout 

nájemci na určitou dobu přechodné ubytování v zařízení k tomu určeném. Občanský 

zákoník vymezuje zařízení k tomu určená jako např. hotely, noclehárny, ubytovny  

a další. Přenechání bytu nebo pronájem jeho části, jak k tomu dochází prostřednictvím 

služby Airbnb nelze tedy považovat za zařízení určené k přechodnému ubytování (2). 

Jestliže tedy nejde o nájem bytu ani o ubytování, půjde tedy v případě Airbnb  

o „obecný“ nájem dle § 2201 občanského zákoníku (2). 

Platí, že pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není živností, hostitelé jsou 

přesto podnikateli dle živnostenského zákona. Je tomu tak z toho důvodu, že spadají 

pod ubytovací služby poskytování ubytování nejen ve všech ubytovacích zařízeních, 

ale i v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. 

Hostitel služby Airbnb tedy splňuje definici podnikatele dle § 420 odst. 1 občanského 

zákoníku, kde se uvádí, že za podnikatele je mimo jiné považován ten, kdo samostatně  

a na vlastní účet a odpovědnost provozuje živnostenským nebo obdobným 

způsobem výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně (2), (3). 

Musíme rozlišit, zda jde o pronájem, který není živností nebo o ubytovací službu,  

která živností je. Právě kvůli povinnosti mít živnostenské oprávnění a k povinnosti 

daňové. Ohlášení provozování živnosti živnostenskému úřadu má povinnost každý 

podnikatel podnikající v oblasti ubytování. V tomto případě půjde konkrétně o živnost 

volnou, obor Ubytovací služby (4). 

Dle zákona o dani z příjmu se u fyzických osob liší příjmy ze živnostenského podnikání 

a příjmy z nájmu. Obě varianty jsou zdaňovány stejnou sazbou. Při živnostenském 

podnikání si poplatník může určit, jestli bude uplatňovat výdaje prokazatelně 
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vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu nebo výdaje uplatňovat paušálně  

ve výši 30 % z příjmů z nájmů majetku zařazeného v obchodním rejstříku. Nejvýše  

lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. U příjmů z nájmu má poplatník stejnou 

možnost uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů nebo uplatnění paušálních výdajů ve výši 30 % z příjmů z nájmu nemovitých 

věcí nebo bytů nebo příjmů z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle 

§10 zákona o dani z příjmu (5). 

Kromě portálu Airbnb, existuje mnoho dalších na podobném principu, jako jsou 

například: HomeAway, HouseTrip, HomeExchange a další.  

Sdílení aut 

Jde o model auto půjčovny, kdy si lidé pronajímají auto od jiných lidí,  

kteří je momentálně nepotřebují. V současné době se tedy rozmáhá pronájem aut mezi 

dvěma subjekty, které se vzájemně neznají.  Například společnost HoppyGo nabízí 

flexibilní pronájem vozidel. Zájemce, který si chce půjčit vozidlo, se musí u této 

společnosti registrovat a zaplatit aktivizační poplatek. Potom si vyhledá nejbližší 

parkoviště společnosti HoppyGo a je-li auto k dispozici, může si přes mobilní aplikaci 

provést jeho rezervaci. Potvrzená rezervace pak umožní přes přístupovou kartu 

odemknout vozidlo. Podobnými společnostmi jsou například ZipCar, Autonapůl, 

CAR4WAY nebo Sharujeme (1), (7).  

Společná doprava 

Pro tento typ sdílení se používá výraz spolujízda. Jde o nabídnutí volného místa v autě 

lidem, se kterými se shoduje váš cíl cesty. Většinou jde o operativní jízdu ve velmi 

krátkém časovém horizontu. Tuto službu nabízí například francouzská společnost 

BlaBlaCar, která je široce rozšířená i v České republice. Jedná se v podstatě  

o alternativu taxi služeb. Poskytovatelem služby je občan, který nabízí volná místa 

v jeho vozidle. Tím, že tento způsob dopravy můžeme brát jako službu sjednanou mezi 

potencionálními kamarády, nedochází tak k přiznání příjmů z této služby a tedy 

neplnění daňové povinnosti (1), (7). 
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Další variantu společné dopravy poskytuje společnost Uber. Společnost provozuje 

mobilní aplikace, která spojuje poskytovatele dopravy se zájemci o přepravu. 

Společnost má jednak vlastní automobily a řidiče, ale také smluvně domluvené řidiče, 

kteří se rozhodli své vlastní auto a čas poskytovat k přepravě osob. Přes mobilní 

aplikaci klient vyhledá řidiče, který se nachází v jeho nejbližší blízkosti. Dozví se jméno 

řidiče, může si zobrazit jeho fotografii, registrační značku vozidla a kde momentálně 

stojí a vypočítat jízdné. V některých zemích není toto obcházení standardních 

požadavků na provozování taxi-služby pochopeno a došlo tak k zákazu provozu této 

služby. Stejně tomu tak je i v Brně. Obdobou této služby jsou například Lyftago, 

GoJack, Grap (1), (7), (8).  

 

P2P půjčky 

V rámci sdílené ekonomiky se často setkáme s pojmem „P2P“. Může se jednat  

o zkratku peer-to-peer nebo people-to-people, což znamená přímé sdílení bez jakéhokoli 

prostředníka. Například v případě finančních půjček jde o půjčky přímo mezi lidmi,  

bez účasti banky (1). 

Princip P2P půjček propojuje tedy poskytovatele a zájemce o půjčku. Žadatelům 

především umožňuje zajistit nižší úrok, protože odpadají veškeré náklady, které si účtují 

banky. Celá akce probíhá mnohem rychleji a levněji než v bance, odeslat žádost  

o půjčku trvá pár minut a potřebujete k tomu pouze dva doklady totožnosti a výpis 

z internetového bankovnictví. Tuto platformu zprostředkovává společnost Zonky. 

Zahájila činnost v roce 2015, a za rok své existence vstoupila do povědomí a zájmu  

do takové míry, že si měsíčně přes ni vzájemně půjčují lidé 30 – 40 mil. Kč měsíčně. 

Velkým rozdílem, kterým se Zonky liší od klasických bank je to, že žadatelé o půjčku  

si důvěru u investorů získají tak, že sdílí svůj vlastní příběh (6). 
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