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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá popisem a objasněním daňových aspektů podnikání v online 

marketingu. Teoretická část se věnuje základním principům marketingu obecně a 

podrobněji je přiblížen konkrétně marketing v online prostředí, a dále se také věnuje 

právním předpisům daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Na základě znalostí 

z teoretické části jsou poté v praktické části řešeny daňové aspekty vybraných 

modelových situací fyzických osob podnikajících v online marketingu. 

Abstract 

In this bachelor thesis, there are described and clarified tax aspects of doing business in 

online marketing. Theoretical part includes basic principles of marketing and in more 

detail, there is described marketing in the online environment. Theoretical part also 

includes law regulations of income tax and value added tax. Based on the knowledge of 

theoretical part, in practical part, there are model examples of individuals doing business 

in online marketing. 
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ÚVOD 

Díky rozvoji technologií a počítačů také dochází ke stále většímu rozvoji a využívání 

internetu. Ten slouží k nejrůznějším účelům a společnosti, které ho využívají, mají 

značnou konkurenční výhodu oproti těm, které ho nepoužívají. Internet přináší mnoho 

příležitostí pro zákazníky, firmy, ale i zaměstnance. Vhodným nástrojem je zejména pro 

menší a střední firmy, jelikož náklady na internetu jsou značně nižší, než u tradičních 

médií (Blažková, 2005, s. 28). 

S podnikáním nejen na internetu jdou ruku v ruce daně. Právě díky obrovskému rozvoji 

technologií v poslední době je velmi aktuální se daňovým aspektům v odvětví 

internetového marketingu věnovat. Je velmi důležité, aby podnikatelské subjekty dobře 

věděly, co všechno tento druh podnikání obnáší z hlediska daňové problematiky, ale také 

administrace. Tato práce je věnována právě spojení těchto dvou témat, tedy daním ve 

spojitosti s marketingem na internetu.  

Práce je rozdělena na několik kapitol, první kapitola je věnována teoretickým poznatkům 

z oblasti marketingu, jeho základním principům, ale zejména rozdílům klasického pojetí 

marketingu oproti marketingu na internetu. V další kapitole jsou přiblíženy a vysvětleny 

základní daňové pojmy. 

Následující kapitolou je analýza právní úpravy týkající se podnikání na internetu, jsou 

zde popsány postupy výpočtů daní, a také postupy pro další různé náležitosti spojené s 

tímto druhem samostatné činnosti.  

V poslední kapitole jsou řešeny tři modelové příklady, ve kterých je na konkrétních 

případech ukázán doporučený postup pro podnikatele podnikající v oblasti internetového 

marketingu, nebo využívajícího služeb, které se online marketingu týkají. Součástí 

poslední kapitoly jsou také návrhy optimalizace, které mohou podnikatelé využít pro 

snížení administrativního zatížení plynoucího z jejich internetových aktivit.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat daňové aspekty a specifika 

podnikání v segmentu online marketingu a navrhnout postup pro řešení vybraných situací. 

Práce bude zaměřena na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických osob, věnovat 

se také ale bude i sociálnímu a zdravotnímu pojištění, které jsou spojeny s podnikatelskou 

činností fyzických osob.  

Dílčí cíle, které jsou pro splnění hlavního cíle stěžejní, jsou: 

• vymezit a objasnit některé marketingové pojmy, které jsou v této oblasti důležité, 

a zejména poukázat na specifika, ve kterých se liší klasický marketing od 

marketingu na internetu, 

• objasnit také základní pojmy a principy daňové problematiky tohoto tématu, a 

stejně tak pojmy a principy týkající se pojistného osob samostatně výdělečně 

činných, 

• analyzovat právní úpravu, která vymezuje zdanění příjmů z této kategorie, 

• popsat postupy výpočtů jednotlivých daní a pojistného, a také postupy 

jednotlivých administrativních úkonů, které se pojí s různými daňovými 

povinnostmi a 

• aplikovat všechny zjištěné poznatky na modelových příkladech. 

Práce je zpracována na základě legislativy platné k 31. 12. 2017. Modelové příklady 

budou zaměřeny na podnikání spojené zejména s využíváním služeb Google AdWords a 

Google AdSense. 
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1 ONLINE MARKETING 

Předmětem této kapitoly je přiblížení online marketingu, který je subdisciplínou 

marketingu samotného, proto se ve vymezení online marketingu vychází z klasických 

definic marketingu (Eger, 2015, s. 13-14). 

1.1 Definice online marketingu 

„Marketing se zabývá identifikací a uspokojováním lidských a společenských potřeb.“  

(Kotler a Keller, 2013, s. 35) 

Díky velmi rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií v několika 

posledních desetiletích vznikla tato nová subdisciplína – online marketing, která se stále 

dynamicky rozvíjí. Díky tomuto rozvoji a také přesunu uživatelů do sítě je to 

subdisciplína až klíčová. Tam, kde lidé používají vyspělé technologie, je dokonce online 

marketing významnější než klasický marketing (Eger, 2015, s. 13). 

Stejně jako v klasickém marketingu i v online marketingu se zaměřujeme na zákazníky, 

jejich potřeby a přání, prezentujeme jim hodnotu nabízeného produktu včetně jeho ceny 

a distribuce. Specifikem online marketingu je to, že vše komunikujeme zejména 

prostřednictvím internetu. Je to tedy způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných 

marketingových cílů prostřednictvím internetu (Eger, 2015, s. 14-15). 

Definic online marketingu můžeme nalézt mnoho. Podle Stuchlíka a Dvořáčka (2000, s. 

16) marketing znamená „využívání služeb internetu pro realizaci či podporu 

marketingových aktivit“. 

Nondek a Řenčová (2000, s. 75) uvádí, že online marketing je „kvalitativně nová forma 

marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských 

potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu“. 

Lze tedy říci, že online marketing je uplatňování marketingových principů na internetu. 

A to například prostřednictvím tvorby WWW stránek, reklamy na internetu, 

marketingového výzkumu nebo obchodování (Blažková, 2005, s. 31). 
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Na tuto subdisciplínu můžeme narazit také pod dalšími pojmy, jako třeba digitální 

marketing, e-marketing, elektronický marketing nebo marketing na internetu (Eger, 2015, 

s. 13-16). 

Online marketing má oproti klasickému marketingu několik specifik, o kterých je ve 

spojitosti s ním důležité uvažovat. Prvním je jeho časová působnost, online marketing 

může probíhat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, tedy pořád. Dalším je 

poměrně dobrá schopnost monitorování a měření cílů, a také schopnost komunikace 

s širokou veřejností a na druhé straně možnost velmi individuálního přístupu 

k zákazníkům (Eger, 2015, s. 14). 

Internet jako marketingové médium má několik významných charakteristik. Internet 

nabízí obrovskou šíři obsahu a funkcí, které mají možnost rychlé aktualizace. Má 

celosvětovou působnost a je multimediální (texty, obrázky, zvuky, animace atd.), 

interaktivní, rychlý a nepřetržitý. Má také schopnost velmi přesného zacílení a 

individualizace obsahu komunikace. Internet také umožňuje použití řady specifických 

nástrojů a postupů a umožňuje také minimalizaci nákladů, snadnou měřitelnost výsledků 

a vyhodnocení účinnosti internetových aktivit (Přikrylová a Jahodová, 2010,  

s. 216 – 217). 
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Tabulka č. 1: Porovnání faktorů různých médií 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Blažková, 2005, s. 14) 

Faktor Televize Rozhlas Časopisy, 

noviny 

Internet 

Působnost média Převážně 

regionální 

Převážně 

regionální 

Převážně 

regionální 

Celosvětová 

Směr 

komunikace 

Jednosměrná 

(one-to-many) 

Jednosměrná 

(one-to-many) 

Jednosměrná 

(one-to-many) 

Obousměrná 

(one-to-one, 

many-to-many) 

Přenos Zvuk, obraz Zvuk Text, obrázky Zvuk, video, 

text, obrázky 

Zdroj zprávy Věrohodný Věrohodný Věrohodný Někdy 

nevěrohodný 

Možnost 

individualizace 

obsahu 

Ne Ne Ne Ano 

Cena reklamy Vysoká Střední Střední Nízká 

Působení zprávy, 

reklamy 

Krátkodobé, v 

okamžiku 

vysílání 

Krátkodobé, v 

okamžiku 

vysílání 

Dlouhodobé, 

po dobu 

prohlížení 

stránky 

Dlouhodobé, 

po dobu 

prohlížení 

webové stránky 

Opětovné 

shlédnutí zprávy, 

reklamy 

Ne Ne Ano Ano 

Rychlost odezvy 

za reklamní 

sdělení 

Zpoždění Zpoždění Zpoždění Ano 

Možnost měřit 

účinnost 

reklamního 

sdělení 

Střední Nízká Nízká Velmi vysoká 

 

Veškeré marketingové aktivity jsou na internetu provázány a vzájemně se doplňují, proto 

je důležité využívat všechny nástroje i prostředí. Jako toto prostředí se rozumí zejména 
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www stránky, e-shopy, blogy, profily na sociálních sítích a elektronická pošta. Do tohoto 

prostředí uživatelé dnes mohou vstoupit pomocí stolních počítačů, notebooků, mobilních 

telefonů, nebo tabletů (Eger, 2015, s. 14 – 15). 

1.2 Koncepce 4P na internetu 

Do marketingového mixu řadíme čtyři P, a to produkt (product), cenu (price), místo 

(place) a marketingovou komunikaci (promotion) (Kotler a Keller, 2007). 

Na internetu může být produktem zboží, informace, nebo třeba webové stránky. Produkty 

se rozlišují na hmotné a nehmotné. Hmotné produkty lze na internetu pouze nabízet a 

nakupovat, zatímco produkty nehmotné mohou být prostřednictvím internetu i dodávány. 

Cena je výše peněžních úhrad zaplacená na trhu za produkt. Na internetu jsou obvykle 

poskytovány nižší ceny než v kamenných prodejnách díky snížení nákladů například za 

pronájem prodejny nebo distribuci. Internet funguje jako distribuční cesta, jehož 

prostřednictvím lze dobře distribuovat zejména nehmotné produkty a služby (například 

pojištění, právní servis, zákaznické poradenství) (Eger, 2015, s. 19). 

Co se týče marketingu na internetu, nejviditelnější a nejdůležitější složkou 4P je 

marketingová komunikace. Komunikační kanály jsou díky internetu rozšířeny a 

obohaceny. Díky internetu se kromě komunikace společnosti se zákazníky rozrostla také 

vnitřní komunikace ve společnostech. World Wide Web (www) a elektronická pošta stále 

patří k nejpoužívanějším prostředkům komunikace na internetu, ale dnes už jsou to také 

sociální sítě díky jejich rozšíření (Eger, 2015, s. 20). 

Marketingová komunikace na internetu může mít různé formy, které se liší svými cíli, 

podle kterých jsou poté voleny nástroje, které společnost ke komunikaci využívá. 

Obvyklými nástroji pro propagaci značky jsou 

• reklamní kampaně, 

• on-line PR, 

• mikrostránky, 

• virální marketing, 

• buzz marketing, 

• advergaming (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 224). 
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Tyto nástroje ale nejsou jedinými, pro cílení a podporu prodeje a zvýšení výkonového 

efektu lze také využít 

• reklamu ve vyhledávačích (SEO, SEM, PPC), 

• on-line spotřebitelské soutěže, 

• e-mail marketing, 

• affiliate marketing (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 224). 

Zde je ovšem těžké stanovit jednu specifikaci nástrojů marketingové komunikace na 

internetu, protože rozdělení nástrojů se u některých autorů liší. Například Janouch (2010) 

uvádí tyto nástroje marketingové komunikace na internetu: 

• reklama (například PPC, plošná reklama, zápisy do katalogů, přednostní výpisy), 

• podpora prodeje (pobídky k nákupu, partnerské a věrnostní programy), 

• události (online události), 

• public relations (noviny a zprávy, články, virální marketing, advergaming) a 

• přímý marketing (e-mailing, webové semináře, online chat). 

Jednoznačné zařazení jednotlivých nástrojů do jedné skupiny je obtížné, protože 

například virální marketing plní spíše propagační účely ve smyslu funkcí reklamy, ale 

reklama jako taková je placená a neosobní forma komunikace, přitom podstatou virálního 

marketingu je to, že je neplacený (Eger, 2015, s. 23). 

„Základní cíle marketingové komunikace na internetu jsou stejné jako u klasického 

marketingu.“ (Eger, 2015, s. 23) 

Janouch (2010, 2011) specifikuje marketingové cíle dle směru komunikace. Ve směru 

k zákazníkovi formuluje za základní cíle 

• informovat, 

• ovlivňovat, 

• přimět k akci, 

• udržovat vztah. 
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Marketingové cíle směrem od zákazníka jsou: 

• informace vztahující se k nákupu (leads), 

• informace o požadavcích, potřebách, spokojenosti apod., 

• informace o zákazníkovi samotném (Eger, 2015, s. 23). 

Tyto tři marketingové cíle směrem od zákazníka by se dali shrnout do položky získávání 

a analyzování informací o aktivitě spotřebitelů na internetu. A jednou z významných 

výhod online marketingu je právě to, že řadu aktivit spotřebitelů máme možnost poměrně 

přesně monitorovat (Eger, 2015, s. 23). 

1.3 Koncepce 4C na internetu 

Jelikož je koncepce 4P produktově orientovaná, doporučuje se používat spíše modernější 

koncepce 4C, která je zákaznicky orientovaná. Základními prvky koncepce 4C jsou 

hodnota pro zákazníka (customer solution), celkové náklady zákazníka (customer cost), 

pohodlí (convenience) a komunikace (communication) (Blažková, 2005, s. 67). 

 

 

Obrázek č. 1: 4P a 4C v marketingu  
(Zdroj: Převzato z: Eger, 2015, s. 20) 

 

Společnosti si musí uvědomit, že zákazník na trhu hledá hodnotu (produkt) a porovnává 

ji s hodnotou nabízenou konkurencí a vědomě i nevědomě zvažuje celkové náklady, které 

jsou spojené se získáním hodnoty, která poté může uspokojit jeho potřeby a přání. 

Celkové náklady zákazníka na internetu netvoří pouze samotná cena za produkt. 

Zákazníka zajímají také náklady spojené se získáním produktu, s jeho používáním, ale 
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také případné náklady spojené s reklamací produktu nebo se zbavením se ho. Výhodou 

internetového prostředí v tomto ohledu je, že zákazníci si ceny mohou snadno porovnat  

a také využít reference ze srovnávacích webů a sociálních sítí (Eger, 2015, s. 20). 

Pohodlím se v tomto smyslu myslí zejména dostupnost výrobku nebo služby, zákazníci 

si přejí, aby je měli k dispozici co nejpohodlněji. Závisí zde také například na rychlosti 

doručení, rychlosti záručního a pozáručního servisu atd. (Blažková, 2005, s. 70). 

Komunikace je součástí koncepce 4P i 4C, a ve spojení s elektronickou komunikací  

a internetem se nejvíce rozvíjela a rozšiřovala. Zákazníci už nechtějí pouze přijímat 

informace, ale chtějí se na ně také dotazovat a aktivně se na nich podílejí. Obousměrná 

komunikace mezi zákazníky a společnostmi je dnes již běžnou realitou (Eger, 2015,  

s. 21). 

1.4 PPC reklamy 

Jak jde z minulých kapitol vidět, do online marketingu toho spadá mnoho. Pro účely této 

bakalářské práce však bude kladen důraz pouze na několik nástrojů marketingové 

komunikace, z nichž jedním jsou PPC reklamy. 

Tyto reklamy jsou pojmenovány podle způsobu, jak se za ně platí. Název PPC je zkratka 

anglického výrazu pay per click, tedy placení za kliknutí (Přikrylová a Jahodová, 2010,  

s. 230). To vlastně znamená, že inzerentovi nevznikají náklady za zobrazení reklamy, ale 

zaplatí pouze, když na ni někdo klikne (Eger, 2015, s. 60). 

PPC reklamy jsou reklamy ve vyhledávání, v České republice tvoří naprostou většinu 

vyhledávání Google.cz a Seznam.cz. Vyhledávače se snaží uživatelům vždy poskytnout 

co nejrelevantnější výsledky vzhledem k jejich dotazům. To se netýká jen přirozených 

(neplacených) výsledků vyhledávání, ale také placených reklamních výsledků (Online 

marketing, 2014, s. 50-51). 

Inzerenti si při vytváření reklam nastavují klíčová slova, na které se má jejich reklama 

zobrazit, když je uživatel vyhledá v jednom z vyhledávačů (Přikrylová a Jahodová, 2010, 

s. 230). 
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Reklamy se vytváří a nastavují ve speciálních rozhraních, které jsou přístupné přes 

internetový prohlížeč nebo různé aplikace. Rozhraním pro Seznam.cz je Sklik a pro 

Google.cz je to AdWords (Eger, 2015, s. 60). 

 

Obrázek č. 2: PPC reklama ve vyhledávání na Google.cz  
(Zdroj: Fotoaparáty – Hledat Googlem) 

Řazení placených reklamních výsledků (inzerátů) ve výsledcích vyhledávání je založeno 

na principu aukce (Online marketing, 2014, s. 52). Tato aukce probíhá při každém hledání 

klíčových slov, které jsou u inzerátu nastavena a vstupují do ní všichni inzerenti, kteří 

inzeráty cílí na stejná klíčová slova (Větrovská, 2017). 

 

Obrázek č. 3: PPC reklama ve vyhledávání na Seznam.cz 
(Zdroj: Fotoaparáty – Seznam.cz, 2018) 

Při této aukci vyhledávače (Google.cz a Seznam.cz) jednotlivé inzeráty hodnotí. Toto 

hodnocení se skládá ze dvou složek, a to ze skóre kvality (na Google.cz, na Seznam.cz je 

to koeficient kvality) a z ceny, kterou inzerent za jedno kliknutí na reklamu nabízí. Skóre 

kvality se dále dělí na tři další složky, kterými jsou: 

• očekávaná míra prokliku, 

• relevance inzerátu a 

• vstupní stránka (Větrovská, 2017). 
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1.5 Google AdSense 

Google AdSense je služba, která majitelům webových stránek nabízí možnost zobrazovat 

na svém webu reklamy, které vytvářejí a platí inzerenti. Inzerenti tyto reklamy vytvářejí 

ve službě Google AdWords. Majitelé webů, na kterých je taková reklama umístěna, 

dostanou provizi, pokud návštěvník webu na reklamu klikne (Princip fungování AdSense 

– Nápověda AdSense, 2018). 
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2 DANĚ A POJISTNÉ 

Tato kapitola se věnuje dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a dani 

z přidané hodnoty. 

2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

v aktuálním znění k 1. 1. 2018, dále jen jako ZDP. Úkolem daně z příjmů fyzických osob 

je zohlednit postavení poplatníků a umožnit tak redistribuci důchodu od osob s vyššími 

příjmy k osobám sociálně potřebnějším (Vančurová a Láchová, 2016, s. 150). Úprava 

daně z příjmů fyzických osob se nachází v § 2 až § 16b ZDP, a dále pak ve Společných 

ustanoveních, počínajících § 21b ZDP (Zákon č. 586/1992 Sb.). 

2.1.1 Poplatníci 

Poplatníci jsou osoby, jejichž úkony, příjmy nebo majetek jsou přímo podrobeny dani, 

většinou se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, které odvádí daň z příjmů 

fyzických osob ze svých příjmů. Poplatníci se dělí na daňové rezidenty a daňové 

nerezidenty (Dvořáková a kol., 2017, s. 23 – 24). 

Zákon o daních z příjmů určuje daňovými rezidenty takové fyzické osoby, které mají na 

území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Dále taktéž přibližuje, co je 

myšleno osobami obvykle se zdržujícími na území České republiky. Říká, že obvykle 

zdržujícími se poplatníky na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 

183 dnů v kalendářním roce. Daňový rezidenti mají daňovou povinnost vztahující se k 

příjmům plynoucích ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí (Zákon 

č. 586/1992 Sb., § 2). 

Daňovými nerezidenty jsou z logiky věci tedy osoby, které nemají na území České 

republiky trvalé bydliště a zdržují se na území České republiky méně než 183 dní v 

příslušném kalendářním roce, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouva. Daňovými 

nerezidenty jsou také osoby, zdržující se na území České republiky pouze za účelem 

studia nebo léčení, i v případě, že se zde obvykle zdržují. Poplatníci, kteří jsou daňovými 
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nerezidenty mají daňovou povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky (Obecné informace | Fyzické osoby | Daň z příjmů | Finanční správa, 2018). 

 

2.1.2 Předmět daně 

V zákoně o daních z příjmů najdeme vymezení předmětu daně z příjmů. Předmětem daně 

z příjmů jsou 

• příjmy ze závislé činnosti, 

• příjmy ze samostatné činnosti, 

• příjmy z kapitálového majetku, 

• příjmy z nájmu a 

• ostatní příjmy (Zákon č. 586/1992 Sb., § 3). 

2.1.3 Osvobození od daně 

To, že je příjem předmětem daně ale ještě nutně nemusí znamenat, že z něj poplatník bude 

odvádět daň. Některé příjmy jsou předmětem daně, jsou ovšem od daně osvobozené. 

Jedná se zejména o příjmy, které jsou vymezeny v § 4 a § 4a ZDP. Dále jsou některé 

osvobozené příjmy uvedeny také v § 6 až § 10 ZDP (Dvořáková a kol., 2017, s. 60). 

2.1.4 Základ daně a daňová ztráta 

Zákon říká, že základem daně je částka, o kterou příjmy poplatníka přesahují výdaje 

prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tyto příjmy a výdaje se 

samozřejmě vztahují k jednomu stejnému zdaňovacímu období (Zákon č. 586/1992 Sb., 

§ 5). 

Pokud ve zdaňovacím období přesáhnou výdaje příjmy, tento rozdíl se nazývá daňovou 

ztrátou. Daňová ztráta může nastat pouze u příjmů ze samostatné činnosti a u příjmů 

z nájmu. Pokud má poplatník příjmy z více kategorií příjmů, pak se jeho konečný základ 
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daně stanoví tak, že daňová ztráta se od úhrnu dílčích základů daně odečte (Zákon č. 

586/1992 Sb., § 5). 

Do základu daně nejsou zahrnovány příjmy osvobozené od daně z příjmů a také příjmy, 

pro které je stanoveno, že se z nich vybírá daň zvláštní sazbou daně ze samostatného 

základu daně (Zákon č. 586/1992 Sb., § 5). 

Pokud poplatník při stanovení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti 

neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může 

uplatnit výdaje procentem z příjmů. Výše výdajů, které může poplatník uplatnit 

procentem z příjmů, jsou uvedeny v tabulce níže (Zákon č. 586/1992 Sb., § 5). 

Tabulka č. 2: Sazby paušálních výdajů a maximální částky paušálních výdajů 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb. platný k 31. 12. 2017, § 7) 

Druh příjmů 
Sazba paušálních 

výdajů 

Maximální částka 

paušálních výdajů 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného 

80 % 800 000 Kč 

Příjmy ze živnostenského podnikání 60 % 600 000 Kč 

Příjmy z jiného podnikání, příjmy 

z převodu a využití duševních práv, 

příjmy z nezávislého povolání 

40 % 400 000 Kč 

Příjmy z nájmu majetku v obchodním 

majetku 
30 % 300 000 Kč 

 

2.1.5 Příjmy ze samostatné činnosti 

Příjmy ze samostatné činnosti jsou 

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

b) příjmy že živnostenského podnikání, 
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c) příjmy z jiného podnikání, které není uvedeno v písmenech a) a b), ke kterému je 

potřeba podnikatelské oprávnění, 

d) příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti na zisku, 

e) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, 

f) příjmy z nájmu majetku, který je zařazený v obchodním majetku, 

g) příjmy z výkonu nezávislého povolání (Zákon č. 586/1992 Sb., § 7). 

Dílčí základ daně se zjistí odečtením částky výdajů od částky příjmů poplatníka. (Zákon 

č. 586/1992 Sb., § 5). Poplatník má několik možností, jak vyčíslit výdaje. Ze zákona o 

daních z příjmů vyplývá, že může uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo výdaje 

paušální stanovené procentem z částky příjmů. Způsob výpočtu paušálních výdajů je 

vysvětlen v kapitole Základ daně a daňová ztráta (Vančurová a Láchová, 2016, s 185). 

Pro účely stanovení výdajů ve skutečné výši musí poplatník výdaje nějakým způsobem 

evidovat. Ze zákona o daních z příjmů je jasné, že má dvě možnosti evidování výdajů ve 

skutečné výši, může buď 

• vést daňovou evidenci, nebo 

• vést účetnictví (Vančurová a Láchová, 2016, s 185). 

 

2.1.6 Nezdanitelná část základu daně a odčitatelné položky 

Při stanovení daně je možné od základu daně odečíst různé částky, které základ daně sníží 

a tím pádem i vyčíslenou daň. Tyto nezdanitelné části základu daně jsou uvedeny v § 15 

zákona o daních z příjmů, a můžeme zde například najít, že od základu daně si poplatník 

může odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům organizačním 

složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky na vědu a 

vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu a školství (Zákon č. 586/1992 Sb., § 15). 
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V § 34 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny položky odčitatelné od základu daně, které, 

jak už napovídá jejich název, lze odečíst od základu daně. Těmito položkami, které lze 

od základu daně odečíst, jsou:  

• daňová ztráta za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, přičemž lze odečíst 

nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za 

které je vyměřena, 

• odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odborného vzdělávání (Zákon č. 

586/1992 Sb., § 34). 

2.1.7 Sazba daně 

Sazba daně z příjmů fyzických osob v České republice činí 15 % ze základu daně 

sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně. Při 

výpočtu daně se základ daně zaokrouhluje na celá sta Kč dolů. (Zákon č. 586/1992 Sb.,  

§ 16).  

2.1.8 Slevy na dani, daňové zvýhodnění 

Zatímco odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně snižují daňový základ, 

slevy a daňová zvýhodnění snižují až vypočtenou daň ze základu daně. Slevu na daň nebo 

zvýhodnění může uplatnit: 

• zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením, 

• poplatník, jemuž byla přiznána investiční pobídka, 

• fyzická osoba jako základní slevu na poplatníka, slevu na jeho invaliditu, nebo 

slevu na studenta, 

• fyzická osoba na manžela nebo manželku a na jeho nebo její invaliditu, 

• fyzická osoba za umístění dítěte v předškolním zařízení a 

• fyzická osoba z titulu vyživovaného dítěte, které s nimi žije ve společně 

hospodařící domácnosti (Zákon č. 586/1992 Sb.). 

Tyto slevy na daních a daňová zvýhodnění upravuje ZDP v § 35 - § 35c (Zákon č. 

586/1992 Sb., § 35 - § 35c). 
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2.2 Sociální a zdravotní pojištění 

Tato kapitola je věnována sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Zdaňování příjmů 

fyzických osob je velmi komplikované, protože příjmy osoby nejsou zatíženy pouze daní 

z příjmů, ale také pojistným sociálního pojištění (Vančurová a Láchová, 2016, s. 149). 

2.2.1 Sociální pojištění 

V pojistném na sociální zabezpečení je zahrnuto: 

• pojistné na důchodové pojištění, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

• pojistné na nemocenské pojištění (Ptáčková Mísařová a Otavová, 2015, s. 21). 

Pojistné na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (Ptáčková 

Mísařová a Otavová, 2015, s. 21). 

Kritériem pro účast na pojistném sociálního zabezpečení je zdanitelný příjem (Vančurová 

a Láchová, 2016, s. 155). Účastníky pojištění tedy jsou zaměstnanci (jejich 

zaměstnavatelé), osoby samostatně výdělečně činné a dobrovolní účastníci pojištění 

(Ptáčková Mísařová a Otavová, 2015, s. 21). 

Podle ZDP máme pět dílčích základů daně, první dva, dílčí základ daně z příjmů ze 

závislé činnosti a dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti, jsou oba příjmy 

z činnosti, v ostatních dílčích základech daně jsou soustředěny především příjmy 

z majetku. A sociální pojistné hradí jen ti, kteří mají příjmy z těchto dvou činností (ze 

závislé činnosti a ze samostatné činnosti) (Vančurová a Láchová, 2016, s. 164). 

Myšlenkou toho je, že osoby nemohou mít příjmy z činnosti vždy, může jim v tom 

například zabránit nemoc. Cílem sociálního pojištění je právě tyto výpadky v příjmech 

částečně nahrazovat. Naopak příjmy z majetku může mít osoba vždy, pokud má majetek 

shromážděn, proto tyto příjmy sociálnímu pojištění nepodléhají (Vančurová a Láchová, 

2016, s. 164). 
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Ještě je důležité říci, že sociální pojistné nespadá na příjmy vyňaté z předmětu daně 

z příjmů fyzických osob, ani na příjmy od této daně osvobozené (Vančurová a Láchová, 

2016, s. 172). 

 

Obrázek č. 4: Zdanitelné příjmy pro sociální pojistné  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vančurová a Láchová, 2016, s. 164) 

Samostatná výdělečná činnost je v některých případech považována za vedlejší. Tyto 

případy jsou taxativně uvedeny v § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, a patří mezi 

ně například případ, kdy je osoba zaměstnána nebo je nezaopatřeným dítětem (Zákon  

č. 155/1995 Sb., § 9). 

2.2.2 Zdravotní pojištění 

Na základě zdravotního pojištění je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče pojištěnci. 

Veřejné zdravotní pojištění upravují dva zákony: 

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

• zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů (1.1. Přehled právních předpisů - VZP ČR, 2018). 
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Zdravotní pojištění je povinné pro osoby: 

• které mají na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na jejich státní příslušnost), 

• které na území ČR pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který 

má na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo (Ptáčková Mísařová a Otavová, 2015, s. 

21). 

Na zdravotním pojištění se účastní zaměstnanci (jejich zaměstnavatelé), osoby 

samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a stát (za osoby bez 

zdanitelných příjmů, například za děti, studenty, důchodce atd.) (Ptáčková Mísařová  

a Otavová, 2015, s. 21). 

2.3 Daň z přidané hodnoty 

Základní myšlenkou fungování daně z přidané hodnoty je, že je vybírána na každém 

stupni zpracování, ovšem ne z celého obratu, ale jen z toho, co bylo k hodnotě statku 

přidáno na daném stupni. To tedy znamená, že se zdaňuje pouze přidaná hodnota. Daňové 

subjekty jsou povinny zdanit svoji veškerou produkci, je jim avšak umožňováno snížit 

tuto daň, kterou mají odvést státu, o hodnotu daně, kterou sami zaplatili v cenách při 

nákupu zdrojů pro svoji produkci (Vančurová a Láchová, 2016, s. 289-290). 

Daň z přidané hodnoty je zakotvena na úrovni EU ve Směrnici rady 2006/112/ES,  

o společném systému daně z přidané hodnoty. V České republice DPH upravuje zákon  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Hanych, 2015, 

s. 5). 

2.3.1 Základní pojmy 

V této podkapitole jsou vysvětleny základní pojmy z problematiky daně z přidané 

hodnoty. 

Daň na výstupu 

Pro podnikatelské subjekty jsou výstupy jejich prodeje. Dani na těchto prodejích se tedy 

v terminologii daně z přidané hodnoty říká daň na výstupu (Vančurová a Jáchová, 2016,  

s. 291). 
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Daň na vstupu 

Naopak nákupy subjektů jsou vstupy, proto daň v jejich cenách obsažená je daň na vstupu 

(Vančurová a Jáchová, 2016, s. 291). 

Osoba povinná k dani 

Podle zákona o DPH je osobou povinnou k dani fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (Zákon č. 235/2004, § 5). 

 

Obrázek č. 5: Schéma osob, kterých se týká daň z přidané hodnoty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vančurová a Láchová, 2016, s. 296) 
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Obrázek č. 6: Roztřídění osob povinných k dani 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vančurová a Jáchová, 2016, s. 297) 

Z obou schémat vyplývá, že osobami registrovanými k dani mohou být plátci daně nebo 

identifikované osoby (Vančurová a Jáchová, 2016, s. 298). 

Identifikovaná osoba 

Identifikovaná osoba je zjednodušeně řečeno plátcem DPH, ale pouze pro přeshraniční 

plnění, v ČR zůstává jako neplátce a nemá nárok na odpočet DPH. Identifikovanou 

osobou se nemůže stát osoba, která již je plátcem daně (Identifikovaná osoba k dani - 

jakpodnikat.cz, 2018). Podmínky, kdy se osoba povinná k dani stává identifikovanou 

osobou můžeme nalézt v § 6g, 6h, 6i, 6j, 6k a 6l zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.). 

Plátce daně 

Na rozdíl od identifikované osoby, plátce daně má nárok na odpočet daně. Plátce daně je 

osobou povinnou k dani, která je registrována k DPH v ČR. Plátce je povinen odvádět 

daň ze všech zdanitelných plnění (Vančurová a Jáchová, 2016, s. 298). 
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Sazby daně 

Daň z přidané hodnoty má tři sazby: 

• základní sazbu daně ve výši 21 %, 

• první sníženou sazbu daně ve výší 15 % a  

• druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 % (Zákon č. 235/2004 Sb., § 47). 

První snížené sazbě podléhá například prodej potravin a nápojů (včetně těch 

alkoholických) nebo krmiv pro zvířata. Druhé snížené sazbě například prodej kojenecké 

výživy nebo knih. A základní sazbě podléhá vše, co není v zákoně nebo v jeho přílohách 

uvedeno (Zákon č. 235/2004 Sb.). 
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3 ANALÝZA PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V této části bakalářské práce bude zanalyzována právní úprava týkající se podnikání 

v online marketingu.  

3.1 Fyzická osoba a Google AdWords 

V této podkapitole budou analyzovány právní předpisy, týkající se fyzické osoby, která 

si vytvořila účet ve službě Google AdWords a v ní inzeruje prostřednictvím PPC reklam. 

Dříve bylo možné využívat PPC reklam i pro neekonomickou činnost, tedy bez 

živnostenského oprávnění, to již možné není. Dnes je určena služba Google AdWords 

pouze pro firemní nebo komerční využití. To tedy znamená, že každý, kdo chce 

prostřednictvím Google AdWords inzerovat, musí na to mít živnostenské oprávnění 

(Hanych, 2015, s. 8). 

3.1.1 Zahájení podnikání 

Prvním krokem tedy je získání živnostenského oprávnění. Živnosti jsou upraveny 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jako živnostenský zákon). 

Osoba, která oprávnění chce, by si nejdříve měla ověřit, zda splňuje podmínky pro 

provozování živnosti. Podmínky jsou všeobecné a zvláštní. Všeobecnými podmínkami 

je: 

• plná svéprávnost a  

• bezúhonnost (Veber 2008; Zákon č. 455/1991 Sb.). 

Zvláštními podmínkami jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je zákon nebo zvláštní 

předpisy vyžadují. Dále by osoba měla vědět, do jaké skupiny živností patří ta činnost, 

kterou chce vykonávat, jelikož od toho se poté odvíjí, jaké podmínky musí splňovat. 

Podle živnostenského zákona jsou živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací 

živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených podmínek na základě ohlášení 

a koncesované na základě koncese (Veber 2008; Zákon č. 455/1991 Sb.). 

Pod ohlašovací živnosti dále patří živnosti řemeslné, vázané a volné. Pro první dvě 

zmíněné je nutné splňovat jak podmínky všeobecné, tak i zvláštní podmínky, které jsou 
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v živnostenském zákoně stanovené. Pro živnosti volné je nutné splnit pouze podmínky 

všeobecné (Zákon č. 455/1991 Sb.). 

Co se týče podnikatele v oblasti online marketingu, jeho činnosti podle živnostenského 

zákona spadají mezi živnosti volné, to tedy znamená, že splnit musí pouze všeobecné 

podmínky, jimiž je plná svéprávnost a bezúhonnost (Zákon č. 455/1991 Sb.). 

V praxi činnost podnikatele ale často nelze vtěsnat pouze do jednoho živnostenského 

oprávnění, proto by jich měl mít více (Veber, 2008, s. 83). 

Pro tuto fyzickou osobu je důležité, aby měla živnostenské oprávnění zejména na tyto 

obory činností: 

• 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 

• 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a 

• 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (Zákon č. 455/1991 Sb., 

Příloha č. 4). 

Vznik živnostenského oprávnění 

Fyzická osoba je povinna živnostenskému úřadu ohlásit, že chce provozovat ohlašovací 

živnost. Ohlášení se provádí pomocí Jednotného registračního formuláře. Do ohlášení 

osoba uvede: 

• jméno, příjmení a rodné příjmení (případně obchodní firmu), 

• státní občanství, 

• adresu bydliště, 

• rodné číslo a datum a místo narození, 

• adresu sídla, 

• předmět podnikání podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, 

• identifikační číslo, bylo-li již přiděleno, 

• provozovnu nebo provozovny, ve kterých hodlá činnost provádět, 

• titul nebo vědeckou hodnost, pokud je bude při provozování živnosti používat, 
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• případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady (Jak začít podnikat, 

co je potřeba - jakpodnikat.cz, 2018; Zákon č. 455/1991 Sb.). 

Prostřednictvím jednotného registračního formuláře může osoba provést naráz všechny 

další důležité registrace, které potřebuje, a to 

• registraci k dani z příjmů, 

• oznámení zdravotní pojišťovně, 

• oznámení správě sociálního zabezpečení, 

• registraci k silniční dani, 

• registraci k DPH a 

• registraci k dani z příjmů za zaměstnance (Jak začít podnikat, co je potřeba - 

jakpodnikat.cz, 2018). 

Pokud tyto registrace a oznámení neprovede prostřednictvím jednotného registračního 

formuláře, pak je musí udělat jednotlivě na příslušných úřadech. Registraci k dani 

z příjmů fyzických osob musí na příslušném finančním úřadě udělat do 15 dnů ode dne 

začátku vykonávání samostatné činnosti nebo přijetí příjmu, a registraci k zdravotnímu a 

sociálnímu pojištění ve zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení do 8 dnů 

(Jak začít podnikat, co je potřeba - jakpodnikat.cz, 2018). 

Pokud ohlašovatel splní všechny zákonem stanovené podmínky, pak živnostenský úřad 

provede do 5 dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis (Zákon č. 

455/1991 Sb., § 47). 

3.1.2 V průběhu podnikání 

V této chvíli by již podnikatel měl mít živnostenské oprávnění a může začít vytvářet 

reklamy v Google AdWords. Fyzická osoba je příjemcem služby a platí za zobrazování 

reklam společnosti Google (Hanych, 2015, s. 7). Google ovšem nemá sídlo v České 

republice, nýbrž v Irsku, tím pádem jde o přeshraniční plnění (Reklamy, Facebook, 

AdWords a DPH - jakpodnikat.cz, 2017). 

V tomto případě tedy společnost Google se sídlem v Irsku poskytuje službu fyzické osobě 

v ČR. Podle zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani 
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místo, kde má tato osoba sídlo, tedy v České republice (Zákon č. 235/2004 Sb.,  

§ 9). 

Zákon dále říká, že osoba povinná k dani, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a 

která není plátcem, se stává identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění, 

které má místo plnění v tuzemsku, a od osoby neusazené v tuzemsku, pokud jde o: 

• poskytnutí služby, 

• dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 

• dodání zboží soustavami nebo sítěmi (Zákon č. 235/2004 Sb., § 6h). 

Osobou identifikovanou se ale nestává ten subjekt, který již je plátcem daně z přidané 

hodnoty. Pokud by se chtěl subjekt vyhnout stavu identifikované osoby, musí být 

nejpozději v den přijetí přeshraniční služby již plátcem DPH, to znamená, že by se musel 

dobrovolně přihlásit k DPH ještě dříve, než by začalo plnění (Hanych, 2015, s.10). 

Identifikovanou osobou se osoba povinná k dani stává dnem přijetí služby (v případě, že 

stále není plátcem DPH), ale je ještě třeba, aby podala přihlášku k registraci 

identifikované osoby, a to konkrétně do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou 

osobou (Zákon č. 235/2004 Sb., § 97). 

Formulář, který se podává při registraci identifikované osoby (stejně jako k plátcovství 

DPH), se jmenuje Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Formulář lze najít na 

daňovém portálu Ministerstva financí, spolu s pokyny k jeho vyplnění. Příkladné 

vyplnění tohoto formuláře je ukázáno v například v příloze č. 1 (Hanych, 2015, s. 15). 

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 

V první části je potřeba vyplnit příslušný finanční úřad a jeho územní pracoviště podle 

adresy trvalého bydliště nebo sídla. Daňové identifikační číslo osoba vyplňuje, pokud ho 

má přidělené. U fyzických osob je DIČ vždy ve tvaru: CZ + rodné číslo. Podle toho, jestli 

se k dani z přidané hodnoty chce osoba přihlásit jako plátce daně nebo identifikovaná 

osoba, zaškrtne příslušnou možnost. Níže potom musí vyplnit základní údaje o sobě, jako 

například jméno, příjmení, sídlo, či adresu trvalého pobytu atd. Vyplnění e-mailu a 

telefonu sice není povinné, avšak velmi se to doporučuje pro snadnější případnou 

komunikaci s finančním úřadem (Hanych, 2015, 14-15). 
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V další části osoba vyplní den, který zakládá povinnost registrace, to může být den, kdy 

byl překročen obrat 1 milion Kč z tuzemského plnění za 12 bezprostředně po sobě 

jdoucích měsíců (v tomto případě se osoba registruje jako plátce DPH), nebo den přijetí 

či poskytnutí přeshraniční služby (v tomto případě se osoba registruje jako identifikovaná 

osoba). Dále se vyplňuje číslo paragrafu ze zákona o DPH, ve kterém je uveden důvod 

registrace k DPH. Důvodem může být například registrace z důvodu překročení limitu 

nebo dobrovolná registrace (Hanych, 2015, s. 16). 

Přiznání k DPH 

Podle zákona o dani z přidané hodnoty má povinnost podat daňové přiznání mimo jiné i 

identifikovaná osoba. Zákon ale také říká, že přiznání nemusí podávat ve zdaňovacím 

období, ve kterém jí nevznikla povinnost přiznat daň, na rozdíl od plátců daně, kteří musí 

podat daňové přiznání i ve zdaňovacích obdobích, kdy jim povinnost přiznat daň 

nevznikla. Lhůta pro podání přiznání je podle zákona o DPH 25 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém plnění vzniklo (Zákon č. 235/2004 Sb., § 101). 

Na první straně formuláře se stejně jako u přihlášky k registraci k DPH vyplňuje příslušný 

finanční úřad a územní pracoviště, daňové identifikační číslo a zaškrtne se, zda se jedná 

o řádné, dodatečné nebo opravné přiznání. Dále osoba uvede, za které zdaňovací období 

přiznání podává, včetně kalendářního roku, a zaškrtne, že ho podává jako identifikovaná 

osoba podle § 6g až §6l. A dále zde také uvede své identifikační údaje (Hanych, 2015). 

Druhá strana přiznání k dani z přidané hodnoty už se týká konkrétně daně. Fyzickou 

osobu (která je osobou identifikovanou) by měl zajímat především řádek č. 5, ve kterém 

jsou přijaté služby s místem plnění podle § 9 odst. 1, tedy v České republice, od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě a v základní sazbě, což je případ právě služby 

Google AdWords (Hanych, 2015; Zákon č. 235/2004 Sb.). 

V řádku č. 5 do kolonky pro základ daně osoba napíše částku z faktury (případně částky 

z více faktur za příslušné zdaňovací období) od společnosti Google. Z této částky provede 

samovyměření v základní sazbě daně a výslednou částku daně poté uvede v řádku č. 5 

v kolonce daň na výstupu (Reklamy, Facebook, AdWords a DPH – jakpodnikat.cz, 2017; 

Hanych, 2015). 
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3.1.3 Po skončení zdaňovacího období 

Pro účely této bakalářské práce bude dále přiblíženo zejména zdanění příjmů ze 

samostatné činnosti. Součástí této podkapitoly budou také postupy pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění. 

Postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

Při výpočtu daňové povinnosti je důležité nejprve zjistit základ daně. Pro určení daňového 

základu se nejdříve musí identifikovat příjmy, které jsou předmětem daně. Dalším 

krokem je zjistit, zda daný příjem není od daně osvobozen. Od příjmů se poté odečtou 

výdaje (buď v prokazatelné výši nebo procentem z příjmů) a tato částka tvoří základ daně. 

Od základu daně je možné odečíst nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) a odčitatelné položky 

od základu daně (§ 34 ZDP). Po odečtení těchto položek se základ daně zaokrouhlí na 

celé stokoruny dolů a z tohoto zaokrouhleného základu daně se vypočítá daň sazbou  

15 %. Od částky základu daně se mohou odečíst slevy na dani (§ 35, 35a, 35b, 35ba ZDP) 

a daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c a 35d ZDP) (Dvořáková a kol., 2017,  

s. 58-68). 

Částka daně ale stále nemusí být částkou, kterou musí poplatník uhradit. Pokud platil 

v průběhu zdaňovacího období zálohy, od vypočtené daně ještě odečte zaplacené zálohy, 

případně sraženou daň vypočtenou zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP (Dvořáková a kol., 

2017, s. 68).  
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Obrázek č. 7: Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ptáčková Mísařová a Otavová, 2015, s. 38-39) 
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3.1.4 Postup výpočtu sociálního a zdravotního pojištění 

Základem pro určení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení i 

zdravotní pojištění je dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti. Vyměřovací 

základ osoby samostatně výdělečně činné tvoří 50 % dílčího základu daně z příjmů ze 

samostatné činnosti (Vančurová a Láchová, 2016, s. 190-194).  

Co se týče pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

tak osoba samostatně výdělečně činná si může výši vyměřovacího základu zvolit i vyšší, 

nejméně však 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (Zákon č. 

589/1992 Sb., § 5b). 

Minimálně činí vyměřovací základ sociálního pojištění pro rok 2017 pro osobu 

samostatně výdělečně činnou, která vykonává hlavní SVČ, částku součinu minimálního 

měsíčního vyměřovacího základu, který je pro rok 2017 ve výši 7 058 Kč, a počtu 

kalendářních měsíců, ve kterých byla SVČ vykonávána. To stejné platí i pro vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, pouze s tím rozdílem, že částka minimálního měsíčního 

vyměřovacího základu činí 2 824 Kč pro rok 2017 (Pojistné na důchodové pojištění - 

Česká správa sociálního zabezpečení, 2017). 

Obdobně to platí taktéž pro pojistné na zdravotní pojištění, pokud je dosažený 

vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak osoba musí odvést 

pojistné z minimálního vyměřovacího základu (Vyměřovací základ - VZP ČR, 2018). 

Minimální měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění pro rok 2017 činí 14 116 Kč 

(Zdravotní a sociální pojištění 2017: Výraznější růst mezd zdraží zálohy - Měšec.cz, 

2016). 

Existují ovšem také určité výjimky osob, pro které minimální vyměřovací základ u 

zdravotního pojištění neplatí. To je například osoba, za kterou platí pojistné i stát, nebo 

osoba, která současně vykonává i zaměstnání, ve kterém je zdravotní pojištění odváděno 

(Ptáčková Mísařová a Otavová, 2015, s. 26 – 27). 

Pro OSVČ je sazba sociálního pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu a sazba 

zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu (Vančurová a Láchová, 2016,  

s. 166). 
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Pojistné na zdravotní i sociální pojištění se vypočítá stanovenými procentními sazbami 

uvedenými výše z vyměřovacího základu za rozhodné období. U osob samostatně 

výdělečně činných je tímto rozhodným obdobím kalendářní rok (Vančurová a Láchová, 

2016). 

 

Obrázek č. 8: Postup výpočtu sociálního a zdravotního pojištění 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vančurová a Láchová, 2016, s. 153) 

 

3.2 Fyzická osoba a Google AdSense 

V této kapitole bude zanalyzována právní úprava týkající se daňových povinností fyzické 

osoby využívající službu Google AdSense. 

3.2.1 Zahájení podnikání 

Využívání služby Google AdSense je vždy ekonomickou činností, je tedy nutné mít 

živnostenské oprávnění. Postup pro jeho získání je stejný jako v případě využívání služby 

Google AdWords (Hanych, 2015). 

3.2.2 V průběhu podnikání 

V této chvíli by fyzická osoba tedy měla mít živnostenské oprávnění a může na svém 

webu začít zobrazovat reklamy inzerentů. Toto zobrazování reklam na webu fyzické 

osoby je poskytnutím služby fyzickou osobou společnosti Google. A jak již bylo řečeno 
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v kapitole o fyzické osobě využívající Google AdWords, společnost Google má sídlo 

v Irsku (Hanych, 2015). 

Podle § 9 zákona o DPH je při poskytnutí služby osobě povinné k dani místem plnění 

místo, kde má tato osoba sídlo, v tomto případě je tedy místem plnění Irsko (Zákon č. 

235/2004 Sb.). 

V návaznosti na to podle § 6i zákona o DPH je osoba povinná k dani, která není plátcem, 

identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě 

podle §9 odst. 1, a tím pádem musí osoba podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, 

ve kterém se stala identifikovanou osobou, jak říká § 97 zákona o DPH. Postup registrace 

identifikované osoby je popsán v kapitole věnující se fyzické osobě a Google AdWords 

(Zákon č. 235/2004 Sb.). 

Souhrnné hlášení 

Pokud identifikovaná osoba uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném 

členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě a tato osoba je povinna 

přiznat daň, pak je identifikovaná osoba povinna podat souhrnné hlášení ve lhůtě do 25 

dnů po skončení kalendářního měsíce, kdy bylo plnění uskutečněno (Zákon č. 235/2004 

Sb., § 102). 

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 101a, Zákon č. 235/2004 Sb.). Hlášení 

se vyplňuje a podává na stránkách daňového portálu s adresou adisspr.mfcr.cz (Hanych, 

2015, s. 23). 

V oddílu A souhrnného hlášení plátce vyplňuje následující: 

• kterému finančnímu úřadu a územnímu pracovišti je hlášení podáváno, 

• své daňové identifikační číslo 

• za jaký kalendářní měsíc či čtvrtletí, a rok je hlášení, 

• své příjmení, jméno, titul a trvalé bydliště (Hanych, 2015, s. 23). 

Do oddílu B se uvádí konkrétní plnění. Osoba zde vyplňuje kód země, DIČ pořizovatele 

(uvádí se bez kódu země), kód plnění, počet plnění a celkovou částku plnění (Hanych 

2015, s. 24). 
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3.2.3 Po skončení zdaňovacího období 

Postupy a povinnosti osoby, která má příjmy ze služby Google AdSense, po skončení 

zdaňovacího se nijak neliší od postupů a povinností osoby, která využívá služby Google 

AdWords. Postup fyzické osoby v tomto případě proto bude stejný, jako je popsán 

v kapitole o fyzické osobě a Google AdWords. 
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4 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ 

V této části bakalářské práce jsou řešeny tři modelové příklady. První příklad řeší situaci 

fyzické osoby, která využívá pro podnikání Google AdWords a podnikání je její vedlejší 

činností. Druhý příklad se věnuje osobě podnikající v Google AdSense, přičemž tato 

osoba má podnikání také jako činnost vedlejší. Třetí příklad se věnuje fyzické osobě, jejíž 

hlavní činností je podnikání s využíváním služby Google AdSense.  

4.1 Příklad první – FO a Google AdWords (vedlejší činnost) 

Tento modelový příklad se zaměřuje na podnikání fyzické osoby, přičemž je toto 

podnikání její vedlejší činností, a využívá k němu služeb Google AdWords. 

4.1.1 Informace o subjektu 

Jméno a příjmení:  Jana Pokorná 

Datum narození:  28. 10. 1978 

Rodné číslo:   781028/4280 

Adresa bydliště:  Čápkova 8, 602 00 Brno 

DIČ:    CZ7810284280 

Telefonní číslo:  735 454 595 

Emailová adresa:  jana.pokorna@email.cz 

Paní Jana Pokorná je zaměstnána jako sekretářka v nadnárodní společnosti. Ve svém 

volném čase ráda vyrábí pro sebe i své kamarádky vkusné náramky z korálků. Náramky 

jí všichni chválí, a tak se rozhodla, že by je chtěla začít dělat ve větším množství a 

prodávat je na internetu za peníze. 

4.1.2 Zahájení podnikání 

Paní Pokorná si tedy musí založit živnost. Na prodej náramků nepotřebuje splňovat žádné 

zvláštní podmínky pro provozování živnosti, ale pouze všeobecné – plnou svéprávnost a 

bezúhonnost. Činnost, kterou bude vykonávat, spadá mezi živnosti ohlašovací, konkrétně 

volné živnosti. 
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Jako obory činnosti by si měla zvolit zejména: 

• 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 

bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, 

• 48. Velkoobchod a maloobchod, 

• 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (Příloha č. 4 živnostenského 

zákona). 

Paní Pokorná jde 3. března na živnostenský úřad, kde živnost ohlásí pomocí jednotného 

registračního formuláře. Zároveň se prostřednictvím tohoto formuláře také zaregistruje 

k dani z příjmů, a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění jako OSVČ. 

Paní Pokorná podmínky pro provozování živnosti splňuje, a tak živnostenský úřad musí 

do 8. března paní Pokorné vydat výpis z živnostenského rejstříku. 

4.1.3 V průběhu podnikání 

Po získání živnostenského oprávnění si v březnu paní Pokorná založila internetový 

obchod – vytvořila si sama webové stránky a jednotlivé náramky, které bude prodávat, 

vyfotila a jejich fotografie na web umístila. Do začátku si také pro jistotu udělala větší 

zásobu všech druhů náramků. Její počáteční náklady na webové stránky i na náramky 

jsou níže v tabulce. 

Tabulka č. 3: Tabulka výdajů paní Pokorné za měsíc březen  
(Zdroj: Zákon č. 634/2004 Sb.; www.wedos.cz; www.shoptet.cz; www.korallo.cz) 

Náklad Částka 

Založení živnosti (Zákon č. 634/2004 Sb.) 1 000 Kč 

Doména na 1 rok (www.wedos.cz) 151 Kč 

Internetový obchod (www.shoptet.cz) 290 Kč (na měsíc) 

Materiály na náramky (www.korallo.cz) 4 100 Kč 

Celkem za březen 5 541 Kč 

 

Paní Pokorná 22. března 2017 spustila internetový obchod kompletně hotový. Její celkové 

náklady za měsíc březen byly 5 541 Kč. Ty byly tvořeny z velké části náklady na výrobu 

náramků. Paní Pokorná bude ve svém obchodě prodávat celkem 10 druhů náramků, od 
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každého měla při spuštění obchodu udělanou zásobu 10 ks, tedy celkem 100 náramků. 

Paní Pokorná bude všechny druhy náramků prodávat za stejnou cenu, a to za 210 Kč. 

Za zbytek března a celý měsíc duben měla nějaké objednávky, konkrétně jich bylo 35, 

ale stále to bylo podle jejího názoru poměrně málo, a tak se rozhodla, že si ve 

vyhledávačích zaplatí reklamu, aby v nich byla více vidět.  

1. května se zaregistrovala do služby Google AdWords a na svůj účet v této službě si 

poslala 1 000 Kč, které teď za reklamy může utratit. Rovnou si také reklamy vytvořila a 

nastavila, pro jaká klíčová slova se mají ve vyhledávači zobrazovat. Podle zákona o DPH 

se v tento den paní Pokorná stává identifikovanou osobou a musí do 15 dní podat 

přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty jako identifikovaná osoba (v příloze č. 1), 

tedy do 16. května 2017. 

Další její povinností podle zákona o DPH je podat daňové přiznání (v příloze č. 2). 

Jakožto identifikovaná osoba jej musí podat pouze ve zdaňovacích obdobích, ve kterých 

jí vznikla povinnost přiznat daň, na rozdíl od plátců daně. Přiznání musí podat vždy do 

25 následujících dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění 

uskutečněno, v tomto případě ho tedy musí podat do 26. června 2017. 

 

Obrázek č. 9: Vybraná část z přiznání k dani z přidané hodnoty paní Pokorné za měsíc květen 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: adisepo.mfcr.cz) 

Daň přiznává pouze z částky 1 000 Kč a vztahuje se na to sazba základní – 21 %, což 

dělá částku 210 Kč, kterou paní Pokorná 7. června 2017 uhradila společně s podáním 

daňového přiznání. 

Za měsíc květen paní Jana viděla, že jí reklamy ve vyhledávači velmi dobře fungují a 

počet jejích objednávek se téměř zdvojnásobil na číslo 61. Na začátku června měla peníze 

v Google AdWords téměř vyčerpané, a proto si 9. června 2017 do služby poslala další 

peníze. Poslala si tam vyšší částku, konkrétně 6 000 Kč, aby peníze nemusela posílat tak 



 

 
 

47 

často a samozřejmě aby také nemusela podávat přiznání k dani z přidané hodnoty každý 

měsíc. 

Za měsíc červen tím pádem taktéž musela podat přiznání k dani z přidané hodnoty, a to 

do 25. července 2017. Základ daně je 6 000 Kč a daň z přidané hodnoty je 1 260 Kč. 

Peníze v Google AdWords paní Pokorné vystačili do půlky listopadu, a tak si peníze na 

další reklamy poslala až 16. listopadu. Tentokrát to byla částka 2 500 Kč, ze které musela 

paní Pokorná přiznat a zaplatit daň do 27. prosince 2017, avšak učinila tak již  

11. prosince. Daň z přidané hodnoty za měsíc listopad činila 525 Kč. Celkem na dani 

z přidané hodnoty v roce 2017 paní Pokorná zaplatila 1 995 Kč. 

4.1.4 Po skončení zdaňovacího období 

Objednávky jí v obchodě postupem roku stoupaly a celkem jich měla za celý rok 2017 

691. Z velké části jí k tomu pomohly právě PPC reklamy z Google AdWords. 

V následující tabulce jsou uvedeny počty objednávek v jednotlivých měsících. 

Tabulka č. 4: Počty objednávek paní Pokorné za období březen až prosinec 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Počet objednávek Měsíc Počet objednávek 

Březen 4 Srpen 78 

Duben 31 Září 87 

Květen 61 Říjen 81 

Červen 74 Listopad 96 

Červenec 70 Prosinec 109 

Celkem 691 

 

Jeden náramek paní Pokorná prodávala za 210 Kč, její příjem z prodeje je tedy  

145 110 Kč. Náklady na materiál na jeden náramek jsou 41 Kč, náklady na všechny 

prodané náramky jsou tím pádem 28 331 Kč. Paní Pokorná v roce 2017 ale nakoupila 

materiál na náramky celkem v hodnotě 32 800 Kč, a má tedy ještě zásobu na dalších 109 

kusů náramků. Všechny skutečné výdaje jsou znázorněny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 5: Tabulka skutečných výdajů paní Pokorné za rok 2017 
(Zdroj: Zákon č. 634/2004 Sb., www.wedos.cz, www.shoptet.cz, www.korallo.cz) 

Výdaje Částka 

Doména 151 Kč 

Internetový obchod 2 900 Kč 

Založení živnosti 1 000 Kč 

Google AdWords 9 500 Kč 

Materiál na náramky 32 800 Kč 

Celkem 46 351 Kč 

 

Celkové skutečné výdaje paní Pokorné jsou 46 351 Kč. Paušální výdaje (60 %) z příjmu  

145 110 Kč vychází na 87 066 Kč a jsou téměř dvakrát vyšší jako skutečné výdaje, proto 

je pro paní Pokornou mnohem výhodnější uplatnit výdaje paušální. Dílčí základ daně ze 

samostatné činnosti se rovná 58 044 Kč. 

Paní Pokorná byla mimo podnikání po celý rok zaměstnána v nadnárodní společnosti. Za 

rok 2017 její dílčí základ daně činí 432 000 Kč a na zálohách zaplatila celkem 39 980 Kč 

(viz Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti v příloze č. 4). 

Tabulka č. 6: Tabulka dílčích základů daně a celkového základu daně paní Pokorné 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DZD podle § 6 ZDP 432 000 Kč 

DZD podle § 7 ZDP 58 044 Kč 

Základ daně 490 044 Kč 

 

Daňové přiznání 

Podle § 38g zákona o daních z příjmů je paní Pokorná povinna podat daňové přiznání. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 musí paní Pokorná podat do 3. dubna 

2018. Při výpočtu daňové povinnosti by měla postupovat následovně. 

Tabulka č. 7: Postup výpočtu daňové povinnosti paní Jany Pokorné za rok 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dílčí základ daně podle § 6 432 000 Kč 

Dílčí základ daně podle § 7 58 044 Kč 

Základ daně 490 044 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 490 000 Kč 

Daň podle § 16 zákona o daních z příjmů 73 500 Kč 

Sleva na poplatníka -24 840 Kč 

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti -39 980 Kč 

Daňová povinnost 8 680 Kč 

 

Po sečtení dílčích základů daně se rovná celkový základ daně 490 044 Kč. Po 

zaokrouhlení základu daně se vypočte sazbou 15 % daň, která se je 73 500 Kč. Z této 

částky se odečte sleva na poplatníka (24 840 Kč) a úhrn sražených záloh na daň z příjmů 

ze závislé činnosti (39 980 Kč). Výsledná částka 8 680 Kč je daňovou povinností paní 

Pokorné, kterou zaplatila společně s podáním daňového přiznání (viz příloha č. 3)  

14. března 2018. 

Pojistné 

Další povinností paní Pokorné je podle § 15 zákona č. 589/1992 Sb. podat přehledy o 

příjmech a výdajích, a to do 2. května 2018. Jelikož paní Pokorná v roce 2017 vykonávala 

také zaměstnání, je podle § 9, odst. 6, a) zákona o důchodovém pojištění její samostatná 

výdělečná činnost považována za vedlejší. 

Protože činnost, kterou paní Jana vykonávala, je považována za vedlejší, není povinna se 

důchodového pojištění účastnit, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti 

nepřesáhne rozhodnou částku, která je pro rok 2017 ve výši 67 756 Kč. Tato částka se 

sníží o jednu dvanáctinu, tedy 5 647 Kč, za každý měsíc, ve kterém samostatná výdělečná 

činnost nebyla vykonávána. Paní Pokorná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost 

10 měsíců, rozhodná částka pro ni tím pádem je 56 462 Kč (Povinná - Česká správa 

sociálního zabezpečení, 2017). 
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Obrázek č. 10: Vybraná část z přehledu paní Pokorné o příjmech a výdajích za rok 2017 pro 
správu sociálního zabezpečení  

(Zdroj: Vlastní zpracování na: www.cssz.cz) 

Daňový základ paní Pokorné je o necelé dva tisíce Kč vyšší než rozhodná částka, to pro 

ni znamená, že vypočtené pojistné musí doplatit a také v dalším období každý měsíc platit 

zálohy na důchodové pojištění (Nízký zisk a sociální pojištění - jakpodnikat.cz, 2017). 

Vyměřovací základ pro pojistné je 50 % základu daně, to je 29 022 Kč, a pojistné, které 

musí doplatit, se rovná 29,2 % z vyměřovacího základu, tedy 8 475 Kč. Její nová měsíční 

záloha je 876 Kč. Paní Pokorná přehled podala 16. dubna 2018, uhradila pojistné za rok 

2017, a od května již bude měsíčně platit zálohu na pojistné (Zálohy na sociální pojištění 

- jakpodnikat.cz, 2018). 

Co se týče zdravotního pojištění, protože byla v roce 2017 paní Pokorná mimo 

vykonávání samostatné výdělečné činnosti také zaměstnána, podle § 3a zákona o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění pro ni neplatí minimální vyměřovací základ. 

Vyměřovacím základem tedy bude 50 % z rozdílu příjmů a výdajů za rok 2017, což je  

29 022 Kč. 
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Obrázek č. 11: Vybraná část z přehledu paní Pokorné o příjmech a výdajích za rok 2017 pro 
zdravotní pojišťovnu 

(Zdroj: Vlastní zpracování z: www.vozp.cz) 

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pojistné na zdravotní 

pojištění za rok 2017, které musí paní Pokorná doplatit, je 3 918 Kč. Tuto částku musí 

zaplatit do 8 dní po dni, ve kterém podala přehled, což bylo taktéž 16. dubna. Termín pro 

zaplacení je tedy tím pádem 24. dubna 2018. Na rozdíl od důchodového pojištění paní 

Pokorná zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí, protože současně s vykonáváním 

samostatné výdělečné činnosti je zaměstnána. 
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4.2 Příklad druhý - FO a Google AdSense (vedlejší činnost) 

V tomto modelovém příkladu bude popsán doporučený postup ve věcech, týkajících se 

zdanění příjmů z Google AdSense. Fyzická osoba v tomto příkladu má podnikatelskou 

činnost jako činnost vedlejší. 

4.2.1 Informace o subjektu 

Jméno a příjmení:  Petr Novák 

Datum narození:  27. 7. 1975 

Rodné číslo:   750727/4381 

Adresa bydliště:  Brněnská 8, 625 00 Brno 

DIČ:    CZ7507274381 

Telefonní číslo:  777 666 555 

Emailová adresa:  petr.novak@email.cz 

Petr je zaměstnancem na plný úvazek v prodejně se sekačkami na trávu. Vlastní webovou 

stránku o zahrádkářství, je to jeho koníčkem. Na webovou stránku píše články, ve kterých 

se snaží jeho čtenářům s něčím ohledně zahrádkaření poradit a pomoci, a píše také recenze 

sekaček, jelikož jim díky svému zaměstnání velice dobře rozumí. 

4.2.2 Zahájení podnikání 

Web o zahrádkaření je úspěšný a jeho návštěvnost každým měsícem roste. Proto se Petr 

v srpnu 2017 rozhodl, že by chtěl na svůj web umístit reklamy prostřednictvím Google 

AdSense, aby si mohl vydělat nějaké peníze navíc. K tomu potřebuje živnostenské 

oprávnění. 

Podle živnostenského zákona tato činnost spadá do živností volných, Petr tedy nemusí 

splňovat žádné zvláštní podmínky pro obdržení oprávnění, musí splňovat pouze 

všeobecné podmínky (tedy svéprávnost a bezúhonnost), které splňuje. 

Z přílohy č. 4 živnostenského zákona by si měl jako svůj obor činnosti zvolit zejména: 

• 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. 
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Petr živnostenskému úřadu tuto činnost 14. srpna 2017 ohlásil a společně s tím 

prostřednictvím jednotného registračního formuláře provedl také registraci k dani 

z příjmů a oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení o zahájení 

podnikání. Splnil všechny podmínky ohlášení a živnostenský úřad do 5 dnů, tedy do 21. 

srpna 2017, provedl zápis do živnostenského rejstříku a vydal panu Petrovi výpis. 

4.2.3 V průběhu podnikání 

Hned jakmile měl pan Novák živnostenské oprávnění, 21. srpna se zaregistroval do 

služby Google AdSense a umístil na svůj web reklamy. Pan Novák v tomto případě 

poskytuje službu společnosti Google, která má sídlo v Irsku. § 9 zákona o DPH stanovuje, 

že při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místem plnění místo, kde má tato osoba 

sídlo, tedy v Irsku. 

Pan Novák je od 21. srpna identifikovanou osobou, jelikož podle § 6i zákona o DPH 

osoba, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem 

plnění v jiném členském státě. To pro pana Nováka znamená, že podle § 97 zákona o 

DPH musí do 15 dnů ode dne, kdy se stal identifikovanou osobou, podat přihlášku 

k registraci (v příloze č. 7), takže do 5. září. 

Nyní je již zaregistrován jako identifikovaná osoba a má na svém webu reklamy. V říjnu 

mu byla společností Google vyplacena provize ve výši 3 200 Kč. Podle § 102 zákona o 

DPH musí identifikovaná osoba, která uskuteční poskytnutí služby s místem plnění 

v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě, která je povinna 

přiznat daň, podat souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení musí podat do 25 následujících dní 

po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno. V případě pana 

Nováka lhůta pro podání souhrnného hlášení končí 27. listopadu 2017, protože 25. 

listopadu byla sobota, a podle § 33 daňového řádu, pokud poslední den lhůty připadne na 

sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní 

den. 
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4.2.4 Po skončení zdaňovacího období 

Po konci zdaňovacího období roku 2017 dostal pan Petr Novák od svého zaměstnavatele 

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a 

daňovém zvýhodnění (Příloha č. 9), podle kterého: 

• úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti činil 318 900 Kč, 

• základ daně činil 427 326 Kč 

• zaplacená záloha na daň z příjmů činila 33 405 Kč. 

Pan Novák má tedy příjmy pouze ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti, přičemž 

jejich částka je pouze 3 200 Kč. Podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů poplatník, 

který má příjmy za závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců daně, a u 

všech měl podepsané prohlášení k dani podle § 38k, a jiné příjmy podle § 7 až 10 nejsou 

vyšší než 6 000 Kč, pak poplatník nemá povinnost podávat daňové přiznání. Za toto 

zdaňovací období tedy pan Novák není povinen podat daňové přiznání. Pokud ovšem 

jeho příjmy ze samostatné činnosti budou pokračovat podobným tempem, je velmi 

pravděpodobné, že příští zdaňovací období 6 000 Kč přesáhnou, a pan Novák daňové 

přiznání bude muset podat. 

Pojistné 

Podat ovšem musí přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu 

sociálního zabezpečení. Pro správu sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce 

ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, v případě pana 

Nováka tedy do 2. 5. 2018. Co se týče přehledu pro zdravotní pojišťovnu, tak v případě 

pana Nováka je termín pro podání výjimečně 9.4. 2018, protože není povinen podávat 

daňové přiznání. Podle § 9, odst. 6., a) zákona o důchodovém pojištění je samostatná 

výdělečná činnost pana Nováka považována za vedlejší, protože vykonával také závislou 

činnost. (Přehledy za rok 2017 | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 2018). 

Podle § 3a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění pro pana Nováka neplatí 

minimální vyměřovací základ, jelikož je současně s vykonáváním samostatné výdělečné 

činnosti zaměstnán. Vyměřovacím základem pana Nováka pro částku pojistného je 

tedy 50 % z rozdílu příjmů a výdajů podle § 7 ZDP.  
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Příjmy ze samostatné činnosti pana Nováka tedy činily 3 200 Kč. Výdaje pan Novák 

uplatňuje paušální, jelikož je to pro něj značně výhodnější než uplatňovat skutečné 

výdaje, a ty se rovnají 60 % z příjmů pana Nováka. 

Tabulka č. 8: Tabulka výpočtu vyměřovacího základu pana Nováka 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy podle § 7 ZDP 3 200 Kč 

Výdaje podle § 7 ZDP  1 920 Kč 

Dílčí základ daně (příjmy – výdaje) 1 280 Kč 

Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění 640 Kč 

Pojistné (vyměřovací základ * sazba) – zaokr. na Kč nahoru 87 Kč 

 

Dílčí základ daně ze samostatné činnosti je 1 280 Kč. Jak již bylo zmíněno výše, 

vyměřovacím základem pro pojistné je tedy 50 % dílčího základu daně, v případě pana 

Nováka to činí 640 Kč. 

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Částku 640 Kč tedy pan Novák vynásobí číslem 

0,135, z tohoto výpočtu vyjde číslo 86,4 Kč. Je třeba částku pojistného ještě zaokrouhlit 

na koruny nahoru, výsledná částka zdravotního pojištění je tedy 87 Kč. 

Pan Novák podal tento přehled 4. dubna 2018. Pojistné musí zaplatit nejpozději do 8 dnů 

po dni, kdy byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za 

který se pojistné platí, to znamená, že do 12. dubna 2018. 

Co se týče nové výše zálohy, tak platí, že osoba samostatně výdělečně činná, která 

současně vykonává také zaměstnání, není povinna platit zálohy na zdravotní pojištění.  

Co se týče důchodového pojištění, tak osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává 

vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není povinna se ho účastnit, pokud její příjem 

z vedlejší činnosti nepřesáhne v kalendářním roce rozhodnou částku, která pro rok 2017 

činí 67 756 Kč. Už teď tedy pan Novák ví, že sociální pojištění platit za rok 2017 nebude, 

a taktéž nebude v roce 2018 platit zálohy. Přehled musí ale i přesto podat (Příloha č. 10). 
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4.3 Příklad třetí – FO a Google AdSense (hlavní činnost) 

V této podkapitole bude řešen modelový příklad týkající se fyzické osoby, která má 

příjmy ze služby Google AdSense v rámci její podnikatelské činnosti, přičemž toto 

podnikání je její hlavní činností. 

4.3.1 Informace o subjektu 

Jméno a příjmení:  Igor Pádlo 

Datum narození:  2. 2. 1993 

Rodné číslo:   935202/4287 

Adresa bydliště:  Ivanovická 38, Brno, 634 00 

Telefonní číslo:  777 555 999 

Emailová adresa:  ipadlo@email.cz 

Igor právě ukončil studium na vysoké škole. Ještě během své doby studia se Igor ve 

volném čase věnoval tvorbě webových stránek a velice se zajímal o online marketing. Už 

při studiu si založil webové stránky o automobilech, na který si sám psal různé články o 

novinkách ve světě automobilů a o nejrůznějších zajímavostech z této oblasti. Jeho web 

je velmi úspěšný a má velkou návštěvnost. 

4.3.2 Zahájení podnikání 

Po ukončení studia se tedy Igor rozhodl, že by si tímto svým koníčkem chtěl také 

vydělávat a věnovat se tomu ještě více. Pouhý provoz webových stránek mu ale peníze 

vydělávat nebude, právě naopak. Proto se rozhodl, že se zaregistruje do služby Google 

AdSense a umístí na svůj web reklamy, za které bude dostávat provize. 

Aby si takovým způsobem mohl vydělávat, musí na to mít samozřejmě živnostenské 

oprávnění. Stejně jako u předchozího příkladu, u pana Petra Nováka, tato činnost patří 

mezi živnosti volné a ani Igor nemusí splňovat žádné zvláštní podmínky pro obdržení 

živnostenského oprávnění a musí splňovat pouze ty všeobecné – svéprávnost a 

bezúhonnost. 

13. července 2017 šel Igor na živnostenský úřad ohlásit svoji činnost. Jako své obory 

činnosti si podle přílohy č. 4 živnostenského zákona vybral: 



 

 
 

57 

• 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály a 

• 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 

Igor Pádlo na živnostenském úřadě vyplnil jednotný registrační formulář, prostřednictvím 

kterého se kromě ohlášení živnosti také přihlásil k dani z příjmů a oznámil svoji činnost 

správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Podmínky pro získání 

oprávnění splnil a živnostenský úřad ho do 18. července 2017 zapsal do živnostenského 

rejstříku a vydal z něj Igorovi výpis. 

Od této chvíle také Igor musí platit zálohy na sociální i zdravotní pojištění, protože jeho 

samostatná výdělečná činnost je podle § 9 odst. 9 zákona o důchodovém pojištění 

považována za hlavní. A jelikož se samostatnou výdělečnou činností teprve začal, bude 

platit minimální zálohy, které pro jsou pro rok 2017 ve výši 2 061 Kč na důchodové 

pojištění a 1 906 Kč na zdravotní pojištění. Zálohy musí zaplatit vždy nejpozději do 

osmého dne následujícího měsíce, první zálohy musí tím pádem zaplatit do 8. září 2017 

(OSVČ | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 2018; Zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení, 2017). 

4.3.3 V průběhu podnikání 

Ve stejný den, ve který byl zapsán do živnostenského rejstříku, tedy 18. července, se Igor 

zaregistroval do služby Google AdSense a umístil na svůj web reklamy. V tomto případě 

se taktéž jedná o poskytování služeb společnosti Google se sídlem v Irsku, podle § 9 

zákona o DPH je místem plnění Irsko. 

Pan Pádlo je od 18. července také identifikovanou osobou a musí do 2. srpna 2017 podat 

přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty (viz příloha č. 12). 

15. srpna si pan Igor vyplatil první provizi ve výši 6 852 Kč. Tím pádem musí podle 

zákona o DPH jakožto identifikovaná osoba podat do 25. září 2017 souhrnné hlášení 

(příloha č. 13). 

Igor po tomto prvním necelém měsíci vidí, že reklamy mu na webu dobře fungují, ovšem 

provize z reklam jsou poměrně nízké, a tak mu příjem z jednoho webu nebude stačit, 
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proto si založil další web, tentokrát s informacemi o posilování a doplňcích stravy a taktéž 

na tento web umístil reklamy. 

Zakrátko mu začal vydělávat i druhý web a jeho další výplaty provizí jsou následující. 

Tabulka č. 9: Další příjmy z Google AdSense pana Igora Pádla od září do konce roku 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Datum Příjem 

21. září 2017 9 743 Kč 

17. října 2017 11 082 Kč 

16. listopadu 2017 12 358 Kč 

18. prosince 2017 14 125 Kč 

 

Za každý měsíc, ve kterém měl příjem, musí podat pan Igor souhrnné hlášení do 

následujících 25 dní dalšího kalendářního měsíce. Termíny pro podání jsou následující. 

Tabulka č. 10: Termíny podání souhrnných hlášení 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zákon č. 235/2004 Sb.) 

Datum výplaty Termín podání souhrnného hlášení 

21. září 2017 25. října 2017 

17. října 2017 27. listopadu 2017 

16. listopadu 2017 27. prosince 2017 

18. prosince 2017 25. ledna 2018 

 

Kromě příjmů z Google AdSense měl pan Pádlo ještě další příjmy, a to z toho, že 

publikoval na svém webu některým inzerentům jejich komerční články. Celkem za tyto 

publikace v roce 2017 vyfakturoval 33 180 Kč. 

4.3.4 Po skončení zdaňovacího období 

Celkové příjmy a výdaje pana Igora Pádla za rok 2017 jsou uvedeny níže v tabulce č. 11. 

Pan Igor uplatňuje paušální výdaje, jelikož je to pro něj výhodnější než uplatňovat výdaje 

skutečné, výdaje na provoz webových stránek se totiž pohybovaly pouze v tisících 

korunách. 
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Tabulka č. 11: Příjmy, výdaje a základ daně pana Igora Pádla za zdaňovací období 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy podle § 7 ZDP 87 340 Kč 

Paušální výdaje (60 %) 52 404 Kč 

Základ daně 34 936 Kč 

 

Po skončení zdaňovacího období musí pan Pádlo podat daňové přiznání a také přehledy 

o příjmech a výdajích. 

Daňové přiznání 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2017 musí podat do 3. dubna 2018. Jeho základ 

daně činí 34 936 Kč (viz tabulka č. 11). Postup výpočtu konečné daňové povinnosti je 

znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka č. 12: Tabulka výpočtu daňové povinnosti Igora Pádla 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 34 936 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 34 900 Kč 

Daň podle § 16 zákona o daních z příjmů 5 235 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň po uplatnění slev 0 Kč 

 

Vypočtená daň ze základu daně vyšla na 5 235 Kč, ovšem po odečtení slevy na 

poplatníka, která činí 24 840 Kč, je výsledná daň nulová. Vyplněné daňové přiznání je 

uvedeno v příloze č. 14. 

Pojistné 

Pan Pádlo musí podat taktéž přehledy o příjmech a výdajích, a to nejpozději do 2. května 

2018, podal je ovšem už 11. dubna 2018 (v příloze č. 15 a 16). Podle § 9, odst. 9 zákona 

o důchodovém pojištění je činnost pana Igora považována za hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost. 
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Obrázek č. 12: Vybraná část z přehledu pana Pádla o příjmech a výdajích za rok 2017 pro správu 
sociálního zabezpečení 

(Zdroj: Vlastní zpracování na: www.cssz.cz) 

Daňový základ pana Pádla za rok 2017 byl 34 936 Kč. Z toho je vypočtený vyměřovací 

základ, tedy 50 % daňového základu, 17 453 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ 

na důchodové pojištění pro rok 2017 je 7 058 Kč. Pan Igor Pádlo vykonával v roce 2017 

samostatnou výdělečnou činnost 6 měsíců, to znamená, že jeho minimální vyměřovací 

základ je 42 348 Kč. Jelikož je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, musí 

pan Pádlo pro výpočet pojistného použít minimální vyměřovací základ. 

Z minimálního vyměřovacího základu se vypočte důchodové pojištění jako 29,2 %, což 

vychází na 12 366 Kč. 

V roce 2017 platil pan Igor minimální zálohy, které jsou 2 061 Kč. Samostatnou 

výdělečnou činnost vykonával 6 měsíců, celkem tedy na zálohách zaplatil 12 366 Kč. 

Rozdíl mezi pojistným a úhrnem zaplacených záloh je 0 Kč, pan Igor Pádlo tedy nemusí 

nic doplácet a nemá ani přeplatek na pojistném. 

Co se týče dalších záloh na důchodové pojištění, tak od podání přehledu o příjmech a 

výdajích jeho nová měsíční záloha činí 2 189 Kč, což je minimální měsíční záloha. 
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Obrázek č. 13: Vybraná část z přehledu pana Pádla o příjmech a výdajích za rok 2017 pro 
zdravotní pojišťovnu 

(Zdroj: Vlastní zpracování z: www.vozp.cz) 

Pro účely výpočtu zdravotního pojištění vypočtený vyměřovací základ činí taktéž  

34 936 Kč, je ovšem nižší než minimální vyměřovací základ, proto se použije ten 

minimální, který pro 6 měsíců je ve výši 84 696 Kč. 

Pojistné za rok 2017 je 13,5 % z vyměřovacího základu, to se rovná 11 434 Kč. Pan Pádlo 

každý měsíc platil zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 906 Kč, jejich úhrn za celý rok 

je tedy 11 436 Kč. 

Doplácet zdravotní pojištění pan Pádlo taktéž nemusí, dokonce má přeplatek 2 Kč. V roce 

2018 bude platit také minimální zálohy, které se ovšem zvýší na 2 024 Kč. 
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4.4 Shrnutí k praktické části 

Využívaní služeb Google AdWords a Google AdSense má mnoho společného. Pro obě 

služby platí to, že podnikatelé k jejich využívání potřebují živnostenské oprávnění. Stejně 

jako všech ostatních podnikatelů se jich také týká placení pojistného na důchodové 

pojištění a státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. Samozřejmostí pro 

oba dva případy je také povinnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání 

přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. 

V den, kdy podnikatelé tyto služby začnou používat, se z nich stávají identifikované 

osoby, což jim přináší další administrativní i daňové povinnosti. Krátce po uskutečnění 

plnění se musí zaregistrovat k dani z přidané hodnoty jako identifikované osoby (pokud 

již nejsou v té chvíli plátci DPH, pak by se pro ně nic nezměnilo). 

Další povinnosti jsou podávání přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení. 

Konkrétněji podávání přiznání k DPH pro osoby, které pro podnikání využívají Google 

AdWords a podávání souhrnného hlášení pro ty, které si nechávají vyplácet provize z 

Google AdSense. Využívání jedné této služby se samozřejmě nevylučuje s využíváním 

druhé. Podnikatelé tedy mohou používat jak Google AdWords, tak AdSense a v tu chvíli 

pro ně platí to, že musí podávat jak přiznání k dani z přidané hodnoty, tak souhrnné 

hlášení. 

Obecné návrhy optimalizace 

Velmi významnou a zároveň velmi jednoduchou optimalizací pro fyzické osoby 

podnikající na internetu může být využití stanovení výdajů procentem z příjmů. Náklady 

na internetu mohou být velmi nízké, a proto bude většinou velmi výhodné tento způsob 

stanovení výdajů využít, protože to fyzickým osobám může významně snížit daňovou 

povinnost.  

Zjednodušením nebo určitou formou optimalizace může být také to, že v případě Google 

AdWords mohou subjekty vkládat peníze na svůj účet v této službě méně často a po 

větších částkách. Tím se vyhnou nutnosti častého podávání přiznání k dani z přidané 

hodnoty a odpadne jim alespoň část administrativních povinností díky tomu, že 
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identifikované osoby nemusí podávat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterých 

se žádné plnění neuskutečnilo.  

Podobně může být také zjednodušením méně časté vyplácení provizí z Google AdSense, 

protože v takovém případě bude muset daňový subjekt také méně často podávat souhrnné 

hlášení. Toto zjednodušení však může být problematické zejména pokud daňový subjekt 

nebude mít i jiné druhy příjmů. V takovém případě si totiž pravděpodobně bude 

potřebovat provize vyplácet častěji. 
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ZÁVĚR 

Podnikání na internetu je oproti některým jiným druhům podnikání jednoduché a 

poměrně málo nákladné. Mnoho podnikatelů si často nemusí uvědomovat všechny 

daňové a administrační povinnosti, které jsou s tím spojené. Cílem této práce bylo tyto 

daňové a administrační povinnosti popsat, přiblížit a ukázat na modelových příkladech. 

V první kapitole bakalářské práce byly vysvětleny základní myšlenky a pojmy 

marketingu a bylo poukázáno na specifika, ve kterých se liší klasický marketing od 

marketingu na internetu. Byly také představeny služby Google AdWords a Google 

AdSense, kterým je tato práce z velké části věnována.  

Dále byly vysvětleny základní pojmy týkající se daní, a to konkrétně daně z příjmů 

fyzických osob a daně z přidané hodnoty.  S podnikáním fyzických osob je spojeno také 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, proto v této kapitole byly také 

vysvětleny základní principy tohoto pojistného.  

V následující kapitole byla zanalyzována právní úprava podnikání v tomto oboru. Nejprve 

byl popsán postup podnikatele, který pro podnikání využívá služby Google AdWords. 

Součástí postupu je popis všech povinností a náležitosti, které se k tomu podle zákona 

pojí, od zahájení podnikání až po úkony, které se provádí po skončení zdaňovacího 

období. Poté je obdobně popsán postup také pro podnikatele, který má příjmy díky službě 

Google AdSense. 

V poslední, praktické kapitole, je na třech konkrétních modelových příkladech popsán 

postup od založení podnikání, přes záležitosti spojené s využíváním online 

marketingových služeb, až po povinnosti, které má podnikatel po skončení zdaňovacího 

období.  

Na základě poznatků z modelových příkladů jsou v závěru poslední kapitoly také 

navrženy obecné způsoby optimalizace, které mohou podnikatelé v prostředí online 

marketingu využít. 
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