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Úvod
Tato diplomová práce na téma „Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných
plateb“ má za cíl komplexně analyzovat možnosti přenechání nemovité věci užití jinému
pohledu aktuální právní úpravy České republiky. Obsahem závazkového právního
jednání stran může být různé rozvržení práv a povinností, které může být rozhodující pro
posouzení povinností na odvodu povinných plateb. Vzhledem k vysokému počtu
smluvních typů nabízených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a možnosti uzavřít nepojmenovanou smlouvu může
být složité správně vybrat typ smlouvy, který vyhovuje zamýšlenému projevu vůle
smluvních stran. V práci jsou analyzovány smluvní typy nájmu, ubytování/přechodného
nájmu, pachtu, výpůjčky, výprosy a z absolutních majetkových práv služebnosti, reálná
břemena a právo stavby. Relevantní pro pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných
plateb se jeví daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, sociální
pojištění (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanci), daň
z přidané hodnoty a místní poplatky. U institutů bude vždy uveden stručný popis a
analýza typových znaků včetně jejich daňových dopadů.
Za pronájem nemovitých věcí v širokém slova smyslu je třeba považovat také
ubytovací služby všeho druhu. Cílem práce je také analyzovat východiska pro posouzení
ubytovací služby nebo nájmu ve světle všech relevantních pramenů práva. Mimo
rozdílná práva a povinnosti plynoucí ze závazkového právního vztahu je posouzení
rozhodující pro určení povinností z pohledu povinných plateb. Aktuálním celosvětovým
fenoménem jsou poskytovatelé krátkodobých ubytovacích služeb (v širokém slova
smyslu) prostřednictvím internetových platforem typu AirBnB a booking.com.
Diplomová práce bude řešena vědeckými metodami analýzy, komparace a
indukce. Analýza je vědecká metoda spočívající v rozkladu celku na jednotlivé části.
Rozkladem skutečností na základní celky je následně vysvětlována složitější zkoumaná
skutečnost. Hlavním cílem analýzy je určit podstatné a nutné vlastnosti jednotlivých částí
celku v jejich podstatně a vzájemné provázanosti a zákonitosti. Analýza je použita
zejména ve vztahu k jednotlivým institutům práva relevantních pro pronájem
nemovitých věcí. Komparace je vědecká metoda založená na srovnání dvou nebo více
1

pozorovaných vzorků. Předpokladem komparace je přesnost předešlých pozorování.
Tato vědecká metoda je použita zejména pro mezinárodní srovnání finančních a
nefinančních ukazatelů prostřednictvím internetu. Indukce je vyvozování obecného
závěru na základě poznatků o jednotlivostech umožňující stanovit jejich podstatu a
zákonitosti mezi nimi. Tato vědecká metoda je využita při zkoumání odlišností
jednotlivých možností pronájmu nemovitých věcí a stanovení obecných pravidel pro
jejich určení. Práce reflektuje právní stav účinný ke dni 29. 7. 2019.
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1. Definice pojmů
Pro vyvození správných závěrů je třeba pracovat s přesným vymezením pojmů
praxí a teoretickou vědou, zároveň je potřeba pamatovat na zásadu obsahu nad formou
právních jednání vyjádřenou v § 555 odst. 1 OZ. Je-li určitým právním jednáním zastřeno
jiné právní jednání, posoudí se podle své pravé povahy (§ 555 odst. 2 OZ). Zároveň zjevné
zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8 OZ). Před kodifikací zásady zákazu zneužití
právo byla nejprve tato zásada výsadou soukromého práva1. V oblasti soukromého
práva byly judikovány teze zneužití práva, které můžeme zobecnit takto: (1) Obcházení
zákona spočívá ve vyloučení závazného pravidla záměrným použitím prostředku, který
sám o sobě není zákonem zakázaný. (2) Jednání in fraudem legis představuje postup,
kdy se někdo chová podle práva, ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku právní normou
nepředvídaného a nežádoucího. (3) Třebaže uzavření smlouvy určitého typu samo o
sobě zákonu neodporuje, je nutné ji posoudit v kontextu ostatních souběžně uzavřených
smluvních ujednání. Vyplývá-li z nich, že smlouva sleduje účel zakázaný kogentní
úpravou, pak ji obchází. (4) Výsledkem je absolutní neplatnost smlouvy obcházející
zákon2. Následně došlo k judikaturnímu rozšíření na oblast veřejného práva (jehož je
oblast finančního práva součástí). Institut zneužití práva v právu soukromém vychází
především z § 3 odst. 1 OZ, který pracuje s pojmem dobré mravy. Takto úzce vymezenou
definici by tak nebylo možné uplatnit v oblasti daňového práva. Definici zneužití práva
v oblasti daní přinesl judikát Nejvyššího správní soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. 1 Afs
107/2004-48 a na tuto definici se odkazují i další rozhodnutí NSS: Zneužitím práva je
situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného
nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom
zdánlivě dovolené. O chování toliko zdánlivě dovolené jde z toho důvodu, že objektivní
právo nezná chování zároveň dovolené a zároveň nedovolené; vzhledem k tomu, že ze
zásady lex specialis derogat legi generali vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější než
dovolení dané právem, není takové chování výkonem práva, ale protiprávním jednání.

1

Institut zneužití práva v právu daňovém. In: Dny práva - 2009 - Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. In: Vladimír
Šefl [online]. Brno: Masaryk University: Právnická fakulta, Masarykova universita, 2009, s. 10 [cit. 2019 09 03]. ISBN 978-80-2104990-1. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/obecna_cast/Sefl_Vladimir__1378_.pdf,
s. 2
2
ELIÁŠ, Karel. Porušení zákona oklikou: fraus legis facta v civilním právu. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva [online].
Česká republika: -, 2018 [cit. 2019-09-24]. Dostupné z: https://www.ilaw.cas.cz
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Výkonu práva, který je vlastně jeho zneužitím, proto soud neposkytne ochranu3. Ve
vztahu k odvodovým povinnostem byl institut zneužití práva nově s účinností
k 1. 4. 2019 výslovně vyjádřen v § 8 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Výslovná kodifikace zákazu zneužití daňového práva
se řadí mezi jedno z posledních opatření majících za cíl úplnou či přinejmenším
částečnou eliminaci získání daňových výhod z nekalého jednání podnikatelských
subjektů a je výsledkem transpozice čl. 6 směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na
fungování vnitřního trhu (směrnice nazývána také jako „Směrnice ATAD“)4. Při správě
daní se také vychází ze zásady obsahu nad formou právních jednání (§ 8 odst. 3 DŘ).
Účelem této podkapitoly je vymezit pojem pronájem nemovité věci a z něho přímo
vyplývajících povinných plateb.

1.1. Nemovité věci v právním pojetí
V souladu s definicí rakouského občanského zákoníku se podle § 489 OZ za věc
v právním smyslu označuje vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí5. Jedním
z kritérií pro rozdělení věcí je podle části první, hlavy IV, dílu 2 OZ dělení na věci movité
a nemovité. Pozitivní definice nemovitých věcí podle § 498 odst. 1 OZ zahrnuje:
a) pozemky,
b) podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
c) věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým
určením,
d) práva, které za nemovité věci prohlásí zákon,
e) věci, o kterých zákon stanoví, že nejsou součástí pozemku a nelze-li takovou věc
přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Navíc podle přechodného ustanovení v § 3055 odst. 1 OZ je nemovitou věcí
stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních
3

Institut zneužití práva v právu daňovém. In: Dny práva - 2009 - Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. In: Vladimír
Šefl [online]. Brno: Masaryk University: Právnická fakulta, Masarykova universita, 2009, s. 10 [cit. 2019 09 03]. ISBN 978-80-2104990-1. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/obecna_cast/Sefl_Vladimir__1378_.pdf,
s. 3
4 KŘIVÁNEK, Vít. Zneužití (daňového) práva – fenomén moderní společnosti? Moore Stephens Česká republika [online]. Česká
republika: -, 2018 [cit. 2019-09-24]. Dostupné z: https://www.moorestephens.cz
5
HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. ISBN 978-80-7380-377-3, s 161
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předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku. Tato stavba se dnem nabytí
účinnosti OZ nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která
je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li
jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. Podle §§ 1158 odst. 2 a 1159
OZ je dále za nemovitou věc považována jednotka a nebytový prostor.
ad a) Pozemek vymezuje § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ) jako část
zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí
katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem,
územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo
hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného
práva podle § 19 (KZ), hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby,
hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Součástí
pozemku je podle superficiální zásady vyjádřené v §§ 506-507 OZ, prostor nad povrchem
i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných,
včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je
i rostlinstvo na něm vzešlé.
ad b) Podzemní stavba se samostatným účelovým určením není v OZ ani v jiném
právním předpisu definována. Pouze důvodová zpráva k OZ nabízí demonstrativní výčet
obsahující stavby metra nebo vinný sklep pod cizím pozemkem (důvodová zpráva k OZ,
2012, s. 124). Podle § 506 odst. 2 OZ, není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí
pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.
ad c) Nehmotnou nemovitou věcí je věcné právo k nemovitým věcem
vymezených v bodech a) a b). Podle části třetí, hlavy II se za věcná práva k nemovitým
věcem považují mimo jiné služebnosti, reálná břemena a zástavní právo.
ad d) Další nehmotnou nemovitou věcí jsou práva, která za nemovité věci
prohlásí zákon. Takovýmto právem je podle § 1242 OZ prohlášeno právo stavby.
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ad e) Nemovitou věcí jsou také věci, o kterých zákon stanoví, že nejsou součástí
pozemku a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Například podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, není součástí pozemku dálnice, silnice a místní komunikace a
vzhledem k tomu, že tuto věc nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty,
budou například uvedené věci podle OZ věcmi nemovitými.

1.2. Pronájem nemovité věci
Formálně není pojem „pronájem“ vymezen v současném OZ ani v jiném
obdobném právním předpisu. Výjimku tvoří název pododdílu 4 v části čtvrté, hlavě II,
dílu 2, oddílu 3 OZ „Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých“ a
užití tohoto pojmu v § 2316 odst. 2 OZ. Vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného
oddílu 3 OZ jsou zvlášť vymezené ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu (pododdíl 2),
nájmu prostor sloužících k podnikání (pododdíl 3) a nájmu dopravního prostředku
(pododdíl 5) výslovně pojmenované jako „nájem“, lze tuto výjimku spíše považovat za
nedůslednou terminologii zákonodárce nežli jako samostatnou kategorii.
Vzhledem k absenci legislativního vymezení pojmu „pronájem“ v české právní
úpravě bude tento pojem pro účely práce definován v širokém slova smyslu, a to jako
oprávnění, jehož hlavním obsahem je užívací právo (ius utendi) k nemovité věci osoby
odlišené od vlastníka ve svůj prospěch (nebo spoluvlastníka, případně držitele).
Podle rozsahu práv k věci rozlišuje OZ v části třetí a čtvrté, majetková práva na
absolutní a relativní. Věcná práva patří spolu s dědickým právem do skupiny absolutních
majetkových práv, která působí erga omnes s výjimkami zákonem stanovenými (§ 976
OZ). Je to však jen zákon, jenž stanoví, která práva k majetku mají absolutní charakter;
tuto zásadu numerus clausus absolutních práv, jež nelze nad zákonem upravený rámec
rozšiřovat, formuluje OZ nyní nově výslovně6. Podle části třetí, hlavy II OZ jsou za věcná
práva považována (mimo držby a vlastnictví nebo spoluvlastnictví):
•

právo stavby (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 1 OZ),

6

HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. ISBN 978-80-7380-377-3, s. 199
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•

služebnost (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 2, pododdíl 1-6 OZ),

•

reálná břemena (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 2, pododdíl 7 OZ),

•

zástavní právo (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 3 OZ),

•

zadržovací právo (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 4 OZ),

•

správa cizího majetku (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 1-3 OZ),

•

svěřenský fond (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 4 OZ).
OZ upustil od výslovného výčtu dílčích atributů vlastnického práva (dříve v § 123

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen
„SOZ“)7. I přes absenci pozitivního výčtu práv, které představují vlastnictví, je nutné i
nadále vycházet z toho, že vlastnictví je reprezentováno a) právem držet (ius
possidendi), b) právem užívat (ius utendi), c) právem disponovat (ius dispodendi) a d)
právem brát užitky/plody (ius fruendi). Tedy všechny výše uvedené instituty absolutních
majetkových práv splňují podmínku obsahu práva užívacího (ius utendi).
Zástavní právo plní funkci zajišťovací (preventivní působení na dlužníka tak, aby
splnil dluh řádně a včas) a uhrazovací (uspokojení dluhu z předmětu zástavy v případě
nesplnění řádně a včas). Subjekty zástavního práva jsou zástavní věřitel (ten, jehož dluh
je zajištěn zástavním právem), dlužník (osobní dlužník; osoba, která je zavázána z dluhu
zajištěného zástavním právem), zástavní dlužník (vlastník předmětu zástavního práva,
ke kterému se zřizuje zástavní právo) a zástavce (ten, kdo uzavírá zástavní smlouvu);
dlužník, zástavní dlužník a zástavce může být tatáž osoba8. Podle § 1309 odst. 1 OZ při
zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh
řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato
ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. Z toho vyplývá,
že hlavním účelem institutu zástavního práva není právo předmět zástavy užívat, nýbrž
ho využít pro zajištění pohledávky, případně jako náhradní způsob jejího uhrazení
v případě neplnění řádně a včas dlužníkem. Navíc podle § 1356 odst. 2 OZ nemůže
zástavní věřitel zástavu užívat bez souhlasu zástavního dlužníka a způsobem pro
zástavního dlužníka neškodným; je-li zástavní věřitel v dobré víře, že zástavce je

7

HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. ISBN 978-80-7380-377-3, s. 202
8 Tamtéž, s. 245
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zástavním dlužníkem, postačí souhlas zástavce. Z výše uvedeného tedy jednoznačně
plyne, že typickým znakem zástavního práva není užívací právo k věci zástavy, a proto
tento institut nebude ve vztahu k pronájmu nemovitých věcí pro účely této práce
zařazen.
Zadržovací právo, stejně jako zástavní právo, plní funkci zajišťovací a uhrazovací.
Podle § 1395 odst. 1 OZ kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe,
může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.
Toto právo legitimizuje nárok určité osoby držet věc, k jejímuž vydání oprávněnému
vlastníkovi by byla jinak povinna9. Podobně jako u práv zástavního i u zadržovacího práva
podle § 1397 odst. 2 OZ je věřitel povinen pečovat o zadrženou věc jako řádný hospodář
a má proti dlužníku právo na náhradu nákladů jako řádný držitel. Užívat zadrženou věc
může věřitel jen se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka neškodným.
Konstrukce institutu zadržovacího práva je obdobná jako u práva zástavního, a tudíž i
jeho typickým znakem není užívací právo k zadržené věci a navíc podle § 1395 odst. 1 OZ
a contrario nelze zadržet věc nemovitou. Proto tento institut nebude také ve vztahu
k pronájmu nemovitých věcí zařazen.
Podle § 1400 odst. 1 OZ každý, komu je svěřena správa majetku, který mu
nepatří, ve prospěch někoho jiného (dále jen „beneficient“), je správcem cizího majetku.
Z definice institutu správy cizího majetku vyplývá, že ten, komu je svěřena správa
majetku má sice užívací právo ke svěřené věci, toto právo ale nevykonává ve svůj
prospěch, nýbrž ve prospěch beneficienta. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním
majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu
smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek
držet a spravovat (§ 1448 odst. 1 OZ). Vyčleněný majetek nezůstává ve vlastnictví
zakladatele, ani není vlastnictvím svěřenského fondu, neboť tento nemá právní
způsobilosti být vlastníkem (není osobou), nestává se ani vlastnictvím správce 10. Podle
§ 1448 odst. 3 OZ vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním
jménem na účet fondu svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani
vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být
9

HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. ISBN 978-80-7380-377-3, s. 256
10 Tamtéž, s. 266
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ze svěřenského fondu plněno. Správce tedy vykonává na předmětném majetku mimo
jiné také užívací právo, nečiní tak ale pro sebe. Obsahem tohoto institutu tedy není
výkon užívacího práva osobou odlišnou od vlastníka ve svůj prospěch, proto nebude
(stejně jako správa cizího majetku) zařazen do analýzy.

1.3. Povinné platby plynoucí z pronájmu nemovitých věcí
Mezi daně v širokém smyslu lze řadit (a) daně v úzkém smyslu, (b) poplatky, (c)
peněžitá plnění obdobná daním a poplatkům (tzv. jiná obdobná peněžitá plnění).
Základními dvěma kategoriemi jsou daně a poplatky, a to jak z hlediska teorie daňového
práva, tak z hlediska právního řádu. Z peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům
mají specifickou povahu cla a veřejná pojistná11. Příjmy veřejných rozpočtů daňového
charakteru, tj. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, lze vymezit jako
nenávratná, nedobrovolná a nesankční peněžitá plnění, která jsou veřejnými příjmy
veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla řádnými, pravidelnými a plánovanými12.
Historicky lze podle významného teoretika finančního práva první Československé
republiky, prof. Engliše13, vymezit daně jako příspěvky soukromých hospodářství
nadřízeným veřejným svazkům k obecné úhradě jejich správy14. Za daň z ekonomického
hlediska bez ohledu, zda platba má slova daň ve svém názvu, považuje povinná,
zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Je nenávratná,
neekvivalentní a zpravidla neúčelová15. Podle obecné definice jsou za daně považována
nenávratná, nedobrovolná, neekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná na
základě zákona a spravovaná státem nebo jinými osobami vykonávajícími finanční
veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla
neúčelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými16.
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KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).
ISBN 978-80-7552-935-0, s. 147
12 BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v české republice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 41 a násl. ISBN 978-807478-045-5, s. 41
13 ENGLIŠ, Karel, Národní hospodářství (příručka), Brno: Fr. Borový, 1924. 610 s. s. 345
14 Pojem daň v daňových zákonech. In: Dny práva 2011. In: BOHÁČ, Radim. Dny práva 2011[online]. Praha: Právnická fakulta
Univerzity
Karlovy,
Česká
republika,
2011,
s.
21 [cit. 2019-09-03]. Dostupné z:
https://147.251.160.1/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/02%20FINANC/Radim%20Bohac.pdf
15 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: VOX, 2018. Ekonomie (1. VOX).
ISBN 978-80-87480-63-2, s. 149
16
KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).
ISBN 978-80-7552-935-0, s. 147

9

Další analýze relevantnosti pro pronájem nemovitých věcí budou podrobeny
daně v úzkém slova smyslu, poplatky a veřejná pojistná. Vzhledem k tomu, že u
pronájmu nemovitých věcí nedochází k přechodu zboží přes celní hranice, nebude
připadat v úvahu zatížení pronájmu nemovitých věcí clem17.
1.3.1. Daně v úzkém slova smyslu
V České republice rozpoznáváme tyto daně v právním slova smyslu (prvek
povinnosti/nedobrovolnosti):
(1) daň z příjmů fyzických osob, (2) daň z příjmů právnických osob18,
(3) daň z přidané hodnoty19,
(4) daň z nemovitých věcí20,
(5) daň z nabytí nemovitých věcí21,
(6) daň z minerálních olejů, (7) daň z lihu, (8) daň z piva, (9) daň z vína a meziproduktů,
(10) daň z tabákových výrobků, (11) daň ze zahřívaného tabáku, (12) daň ze surového
tabáku22,
(13) daň silniční23,
(14) daň z hazardu24 a
(15) daň ze zemního plynu, (16) daň z pevných paliv a (17) daň z elektřiny (dále jen
„Energetické daně“)25.
ad daň 1,2) Podle druhu osob zúčastněných na právním vztahu bude pro zdanění
pronájmu nemovitých věcí relevantní daň z příjmů podle ZDP, a to bez ohledu, zda se
bude jednat u fyzických osob o příjem peněžní (úplatný v penězích), nepeněžní
(bezúplatný) nebo příjem dosažený směnou (úplatný jinak než v penězích) vzhledem

17

KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).
ISBN 978-80-7552-935-0, s. 152
18 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „ZDP“).
19 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
20 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „ZDNV“).
21 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNNV“).
22
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPD“).
23 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“).
24 Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDH“).
25 Část čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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k širokému vymezení základu daně podle § 3 odst. 1-3 ZDP. U právnických osob je základ
daně z příjmů vymezen podobně široce v § 18 odst. 1 a § 23 odst. 3 písm. a) bod 14. ZDP.
Zdanění některých institutů u fyzických osob a právnických osob vedoucích podvojné
účetnictví bude závislé také na účetním řešení (podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZÚ“ a příslušných podzákonných
předpisů zejména ve vztahu k oceňování aktiv a dluhů a metodami odpisování). U obou
daní je vzhledem k širokému základu daně aplikován relativně rozsáhle konstrukční
prvek osvobození od daně, který je potřeba ke všem institutům pronájmu nemovitých
věcí správně identifikovat. Daň z příjmů fyzických osob je navíc dělena do 5 tzv. dílčích
základů daně. Zejména u příjmů z nájmu v porovnání s příjmy z ubytovacích služeb bude
komplikované příjem zařadit do správného dílčího základu daně, což má zásadní
důsledky na stanovení základu daně. Zdanění příjmů ve vztahu k pronájmu nemovitých
věcí bude rozpracováno v samostatné kapitole jako nejkomplexnější problematika.
ad 3) Daň z přidané hodnoty jako univerzální daň ze spotřeby bude relevantní
pro zdanění spotřeby plynoucí z pronájmu nemovitých věcí. Vzhledem k širokému
základu daně vymezeném v § 2 odst. 1 ZDPH a definice osoby povinné k dani a
ekonomické činnosti podle § 5 odst. 1-3 ZDPH budou ve vztahu k této dani vznikat práva
a povinnosti často všem zúčastněným osobám. Zdanění spotřeby daní z přidané hodnoty
je velice komplexní a tato práce se v samostatné kapitole omezí na registrační povinnosti
osob (plátce daně, identifikovaná osoba), určení druhu plnění (zdanitelné plnění,
osvobozené plnění a plnění, které není předmětem daně) a definici vybraných
konstrukčních prvků daně. Správné rozlišení nájmu a ubytovací služby nebo identifikace
osoby povinné k dani může mít zásadní vliv na povinnosti plynoucí z této daně.
ad 4) Daň z nemovitých věcí se interně dělí na daň z pozemku a na daň ze staveb
a jednotek a je majetkovou daní zatěžující zpravidla vlastníka pozemku a zdanitelné
stavby nebo jednotky (§ 3 odst. 1, § 8 odst. 1 ZDNV). Povinnost nést břemeno této daně
není, až na níže uvedené výjimky, vázáno na existenci jiného právního vztahu k věci nežli
vlastnického práva. Ve vztahu k výše vymezeným relevantním právním vztahům se tato
práce omezí pouze na odchylky od obecného pravidla.
•

Poplatníkem daně u pozemku zatíženého právem stavby a příslušné zdanitelné
stavby je stavebník (§ 3 odst. 2 písm. e) a § 7 odst. 3 ZDNV).
11

•

Poplatníkem daně z pozemků je podle § 3 odst. 3 ZDNV nájemce nebo pachtýř u
pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li pozemek evidován v katastru
nemovitostí zjednodušeným způsobem (podle § 8 písm. b) KZ), je-li s ním
příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných
rezerv, nebo je-li převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo
financí.

•

Poplatníkem daně z pozemků u neznámého vlastníka je uživatel tohoto pozemku
(3 odst. 4 ZDNV).
Vzhledem k tomu, že ZDNV nestanovuje pravidlo pro místní příslušnost správce

daně, je tím podle § 13 odst. 2 DŘ správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se
nemovitá věc nachází (forum rei sitae). Dále nebude tato daň podrobněji probírána
v následujících kapitolách.
ad 5) Daň z nabytí nemovitých věcí nebude u většiny institutů pronájmu
relevantní, jelikož nedochází k převodu vlastnického práva k nemovité věci, jelikož podle
§ 2 odst. 1 ZDNNV je předmětem této daně úplatné nabytí vlastnického práva k
nemovité věci.
ad 6-17) Spotřební daně vymezené v ZSPD, Energetické daně a daň z hazardu
podle ZDH nejsou relevantní pro pronájem nemovitých věcí, jelikož se jedná o selektivní
daně ze spotřeby a za vybranou komoditu/aktivitu ke zdanění není nikdy vyjmenována
nemovitá věc v právním slova smyslu. Daň silniční je svou povahou také selektivní daň
ze spotřeby, jejíž předmětem nemůže být nikdy nemovitá věc (Předmětem daně silniční
jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla § 2 odst. 1 ZDS). Všechny tyto
daně tedy nejsou relevantní.
1.3.2. Poplatky
Podle obecné definice poplatků jsou poplatky nenávratná, nedobrovolná,
ekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem
nebo jinými osobami vykonávajícími finanční veřejnou správu, která jsou veřejnými
příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla účelovými, řádnými, pravidelnými a
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plánovanými. Poplatky můžeme dále dělit, podle toho, na jaké úrovni správy jsou
ukládány, na státní a místní poplatky26.
Státními poplatky jsou soudní a správní poplatky. Prostřednictvím soudních
poplatků je hrazena soudní administrativa zainteresovanými stranami27. Soudní
poplatky tudíž přímo nesouvisí s pronájmem nemovitých věcí.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZSP“), je předmětem (správních) poplatků správní řízení
upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s
výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou
vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto
zákonu (dále jen "sazebník"). Existence právního vztahu pronájmu nemovitých věcí
podléhá podle sazebníku ZSP u vybraných institutů deklaratornímu nebo
konstitutivnímu zápisu do katastru nemovitostí. Vyjma této zbytkové povinnosti nejsou
správní poplatky relevantní pro pronájem nemovitých věcí.
I přesto, že se materiálně u místních poplatků jedná spíše o daně ukládané na
místní úrovni, řadíme je do kategorie poplatků28. Jejich úpravu nalezneme v zákoně
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMP“) a
člení se podle § 1 tohoto zákona na:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst,

26

KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR).
ISBN 978-80-7552-935-0, s. 147
27 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: VOX, 2018. Ekonomie (1. VOX).
ISBN 978-80-87480-63-2, s. 149
28 Tamtéž, s. 47
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g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na
stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Nejčastěji mohou být určité instituty pronájmu nemovitých věcí eventuálně
podrobeny poplatku z ubytovací kapacity nebo poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt. Samostatná kapitola se bude těmito dvěma typy místních poplatků dále zabývat.
1.3.3. Veřejná pojistná
Pojem veřejná pojistná není na rozdíl od pojmu daň nebo poplatek tak teoreticky
propracovaný. Jako veřejná pojistná lze v právním řádu označit pojistná, která se neplatí
na základě pojistné smlouvy, ale povinnost je hradit je uložena přímo zákonem, resp. na
základě zákona, a tato pojistná jsou příjmem veřejných rozpočtů. Typicky jde o pojistné
na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění29. Za pojistné na sociální
zabezpečení podle § 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“)
považujeme pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „Sociální pojistné“). Vyměřovacím
základem (obdoba pojmu základ daně) je podle § 5b odst. 1 ZSZ nejméně 50 % daňového
základu zjištěného podle pravidel § 7 ZDP. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je
upraveno v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále
jen „ZZP“) a je obdobně jako vyměřovací základ pro Sociální pojistné vymezen jako 50 %
daňového základu zjištěného podle pravidel § 7 ZDP. Vzhledem k tomu, že ubytování je
považováno za živnost (viz níže), budou veřejná pojistná relevantními povinnými
platbami plynoucí z alespoň některých institutů pronájmu nemovitých věcí u fyzických
osob. Naopak podle §§ 5-5d ZSZ a §§3-3C ZZP argument a contrario nepodléhá žádný
příjem z pronájmu nemovitých věcí u právnických osob. Tato problematika bude
probrána v samostatné kapitole.

29

KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer
ČR). ISBN 978-80-7552-935-0, s. 154
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2. Instituty pronájmu nemovitých věcí v občanském zákoníku
Aktuální právní úprava soukromého práva umožňuje smluvním stranám za
účelem pronájmu nemovitých věcí využít poměrně velké množství smluvních typů pro
naplnění jejich požadavků v porovnání se starší úpravou v SOZ (zejména nové instituty
pachtu, výprosy, práva stavby a některé terminologické úpravy). Ve druhé kapitole byl
pojem „pronájem nemovitých věcí“ vymezen v širším slova smyslu jako institut zajišťující
pro oprávněného právo alespoň v rozsahu práva užívacího (ius utendi) k věci nemovité.
Pro naplnění tohoto účelu mohou smluvní strany (mimo nepojmenované smlouvy podle
§ 1746 odst. 2 OZ) uzavřít tyto typy kontraktů:
•

nájem (část čtvrtá, hlava II, díl 2, oddíl 3 OZ),

•

ubytování/přechodný nájem (část čtvrtá, hlava II, díl 2, oddíl 3, pododdíl 6 OZ),

•

výpůjčka (část čtvrtá, hlava II, díl 2, oddíl 2 OZ),

•

pacht (část čtvrtá, hlava II, díl 2, oddíl 4 OZ),

•

výprosa (část čtvrtá, hlava II, díl 2, oddíl 1 OZ),

•

služebnosti a reálná břemena (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 2 OZ),

•

právo stavby (část třetí, hlava II, díl 5, oddíl 1 OZ).
Jednotlivé smluvní typy jsou v následujících podkapitolách stručně vysvětleny

pro účely správného vymezení z nich plynoucích odvodových povinností.

2.1. Nájem nemovitých věcí
Právní úpravu nájmu nalezneme v části čtvrté, hlavě II, díl 2, oddíl 3 OZ (§§ 2201–
2331 OZ) definovanou jako závazek pronajímatele přenechat nájemci věc k dočasnému
užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (§ 2201 OZ). Pojmovými
znaky tohoto typu závazku jsou tedy přenechání individuálně určené věci do užívání,
dočasnost, úplatnost. Uzavřením nájemní smlouvy nepřechází na nájemce nemovité
věci vlastnické právo pouze právo užívací. Předmětem nájmu může být mimo nemovité
věci také nezuživatelná movitá věc a je-li věc zapsána do veřejné seznamu, lze vztah do
tohoto seznamu zapsat (§§ 2202–2203 OZ). Mezi hlavní povinnosti pronajímatele patří
přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata
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a zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu (§ 2205 OZ). Nestanoví-li si
smluvní strany jinak, pronajímatel nese náklady na ostatní údržbu a naopak nestanoví-li
si smluvní strany jinak, nájemce nese náklady na údržbu běžnou (§ 2207 odst. 1 OZ).
Hlavní povinností nájemce je užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo
není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné (§ 2213 OZ). Civilním plodem
plynoucím z nájemního vztahu je nájemné. Podle dispozitivních ustanovení v §§ 22172218 OZ, není-li ujednána výše nájemného, platí se nájemné ve výši obvyklé v době
uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za
obdobných podmínek, a to v penězích a měsíčně pozadu. Zřídí-li nájemce se souhlasem
pronajímatele užívací právo třetí osobě, jedná se o podnájem ve smyslu § 2215 OZ.
Civilním plodem z podnájemního vztahu je per analogiam podnájemné. Změní-li se
vlastník věci, přejdou (až na výjimky) práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka (§
2221 OZ). Důvodem skončení nájmu může být:
•

zánik pronajaté věci nebo její částečný zánik (§ 2226 OZ),

•

nadměrné opotřebení nebo hrozba zničení věci ze strany nájemce po předchozí
výzvě (§ 2228 odst. 1-3 OZ),

•

nezaplacením

nájemného

ani

do

splatnosti

příštího

nájemného

(§ 2228 odst. 4 OZ),
•

uplynutím sjednané doby (§ 2229 OZ),

•

výpovědí jednou ze stran nájmu u smlouvy na dobu neurčitou – není-li sjednáno
jinak, u nemovité věci činí výpovědní doba tři měsíce (§ 2231 OZ).
Pododdíl 2 oddílu 3 OZ dále stanovuje katalog kogentních ustanovení týkající se

nájmu bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb a rozporná smluvní ustanovení
sankcionuje zdánlivostí (§ 554 OZ). Nejvýznamnější ustanovení ochraňující nájemce,
který realizuje svou bytovou potřebu jsou zejména zákaz nepřiměřených povinností a
smluvní pokuty (§ 2239 OZ), povinnost pronajímatele zajistit nezbytné služby k nájmu
(demonstrativním výčtem se jedná o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod
včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid
společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a
čištění komínů, případně provoz výtahu - § 2247 odst. 2 OZ) a jejich vyúčtování v souladu
s příslušným právním předpisem (zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
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otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů). Zásadní je také omezení jistoty
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného (§ 2254 odst. 1 OZ) a regulace výše a úpravy
nájemného (§ 2249 odst. 1 OZ). Nájemce bytu je také chráněn ve vztahu k zániku nájmu
bytu (§ 2288 a násl. OZ). Postavení nájemce se s ohledem na výpověď nájmu bytu
sjednaného na dobu určitou nebo neurčitou s výpovědní lhůtou zhoršilo, jelikož oproti
SOZ je velkou změnou skutečnost, že nájem již nemusí být ze strany pronajímatele
vypovězen pouze z taxativně stanovených důvodů, ale nově je možno výpovědí ukončit
nájem i pokud je zde jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu mimo důvody
uvedené v § 2288 odst. 1 písm. a) až c) OZ30. Mezi další odvozené nájemní smluvní typy
řadí OZ nájem služebního bytu (§ 2297 OZ), nájem bytu zvláštního určení sloužící pro
ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro
tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou (§ 2300 OZ) a nájem prostor
sloužícího k podnikání (§ 2302 OZ).

2.2. Ubytování/přechodný nájem nemovitých věcí
Právní úpravu ubytování, respektive přechodného nájmu nalezneme v části
čtvrté, hlavě II, díl 2, oddíl 3, pododdíl 6 OZ (§§ 2326-2331 OZ) definovanou jako závazek
ubytovatele poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo
na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje
zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené
ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé (§ 2326 OZ). Pojmovými znaky tohoto
typu závazku jsou tedy přenechání individuálně určené věci speciálního určení do
užívání, dočasnost a úplatnost. K rozdílu mezi nájmem a ubytováním ve světle výkladu
interní instrukce Finanční správy, judikatury Soudního dvora EU a definice živnosti
ubytovací služby podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ) viz samostatná
kapitola. Navíc podle názoru Horáka (2018, s. 28) v případě služby Airbnb, která fakticky
spočívá v „krátkodobém ubytování“ (v neprávním slova smyslu), lze uvažovat o smlouvě

30

LEPIČOVÁ, Alena. Zánik nájmu bytu v novém občanském zákoníku. Brno, 2014. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy

univerzity, s. 42
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o ubytování ve smyslu § 2326 OZ. Toto zařazení je však sporné vzhledem k definici
uvedené u tohoto smluvního typu. V tomto případě se nabízí otázka, jestli lze byt
pronajímaný soukromou osobou považovat za zařízení určené ke krátkodobému
ubytování. Důvodová zpráva k OZ uvádí, že se může jednat o hotely, noclehárny,
ubytovny či podobná zařízení. V případě bytů či domů, které jsou pronajímané jako celek
a jsou ke krátkodobému pronájmu jejich majitelem dlouhodobě určeny, lze podle mého
názoru uvažovat o tom, že tyto naplňují znaky podobného zařízení.
Hlavní povinností ubytovatele je odevzdat ubytovanému ubytovací prostor ve
stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených
s ubytováním (§ 2328 OZ) a případně převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty
nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro
ubytovací zařízení neúměrné (§ 2327 odst. 2 OZ). Právy a povinnostmi ubytovaného jsou
oprávnění užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory
ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a využívat služby s ubytováním spojené (§ 2327
odst. 1 OZ) a povinnost k eventuální náhradě škody v případě způsobeném předčasnou
výpovědí smlouvy podle § 2330 odst. 2 OZ.

2.3. Výpůjčka nemovitých věcí
Institut výpůjčky nalezneme v části čtvrté, hlavě II, díl 2, oddílu 2 OZ (§§ 21932200 OZ) a je vymezená jako závazek půjčitele přenechat vypůjčiteli nezuživatelnou věc
a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Pojmové znaky výpůjčky jsou
tedy přenechání nezuživatelné věci (nemovitá věc je nezuživatelnou věcí podle § 500 OZ
argument a contrario vždy) do užívání, dočasnost, bezúplatnost. Hlavní odlišností
výpůjčky od nájmu je tedy její bezúplatnost. Povinností půjčitele je přenechat věc
vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání a poučit ho, jak věc užívat nejedná-li se o
pravidla obecně známá, anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí (§ 2195 OZ).
Smlouvou o výpůjčce vzniká vypůjčiteli pouze užívací právo, nikoliv právo vlastnické.
Podle § 2198 OZ je výpůjčka zásadně uzavírána na dobu určitou, což tento institut
odlišuje od výprosy31. Podle § 2194 OZ vypůjčitel nabývá užívací právo k předmětu
výpůjčky (nikoliv tedy právo vlastnické) a užívá věc způsobem obvyklým.

31
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2.4. Pacht nemovité věci
Znovuzavedený historický institut pachtu nalezneme upraven v části čtvrté, hlavě
II, díl 2, oddílu 4 OZ (§§ 2332-2357 OZ). Je definován jako závazek propachtovatele
přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to
propachtovateli

pachtovné

nebo

poskytnout

poměrnou

část

výnosu

z věci

(§ 2332 odst. 1 OZ). Pojmové znaky pachtu jsou tedy přenechání individuálně určené
věci do užívání a požívání, dočasnost, úplatnost. Hlavní odlišností pachtovní smlouvy od
smlouvy nájemní jsou rozšířená práva o právo požívací. Pacht se v právní úpravě
neobjevoval od roku 1951 do 2014, nelze ovšem říci, že by podstata tohoto institutu
nebyla do právních vztahů promítána32. Povahu pachtu měly smlouvy o nájmu, kterými
pronajímatel přenechával pozemek nájemci kromě užívání také k požívání. S příchodem
OZ dochází tedy jen k vyčlenění institutu pachtu z kategorie nájmu. Propachtovatel a
pachtýř má podle § 2341 OZ, není-li stanoveno v tomto oddílu jinak, stejná práva a
povinnosti jako pronajímatel a nájemce. Hlavní povinností pachtýře je pečovat o
propachtovanou věc jako řádný hospodář (§ 2336 OZ) a platit pachtovné. Civilním
plodem plynoucím z pachtu je pachtovné. Pachtýř nesmí bez souhlasu propachtovatele
propachtovat věc jinému (případně ji přenechat jinému k užívání), změnit hospodářské
určení věci nebo užívat a požívat věc změněným způsobem bez předchozí souhlasu
propachtovatele (§ 2334 OZ). Podpachtem se per analogiam k podnájmu upravenému v
§ 2274 OZ rozumí pachtovní smlouva uzavřená pachtýřem a jinou osobou. Smluvními
stranami podpachtovní smlouvy jsou podpropachtovatel a podpachtýř. Je-li věc
propachtována s inventářem podle § 2342 OZ, je povinností pachtýře předmětný soubor
zejména movitých věcí (hospodářská zvířata, zemědělské stroje apod.) zachovat a udržet
tyto na své náklady. Speciálním smluvním typem pachtu je zemědělský pacht (§ 2345
OZ) a pacht závodu (§ 2349 OZ). Zemědělský pacht stanovuje dispozitivní odchylky u
pachtu, jehož předmětem je zemědělský nebo lesní pozemek. Odchylně je zde upravena
splatnost pachtovného (§ 2346 OZ) a možnosti výpovědi včetně výpovědní doby u
smlouvy na dobu neurčitou, která činí 12 měsíců (§ 2347 OZ).

32
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2.5. Výprosa nemovité věci
Výprosou rozumíme neformální závazek půjčitele bezplatně přenechat věc
k užívání výprosníkovi, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke
kterému se má věc užívat. Úpravu institutu nalezneme v části čtvrté, hlavě II, díl 2, oddílu
1 OZ (§§ 2189-2192 OZ). Pojmovými znaky výprosy jsou přenechání věci k užívání,
bezúplatnost a neformálnost. Výprosa se od nájmu odlišuje zejména svojí bezúplatností.
Odlišností od výpůjčky je neformálnost spočívající v absenci ujednání o době a účelu
užívání. Výprosníkovi vzniká k předmětné věci užívací právo, nikoliv však právo
vlastnické. Půjčitel může požadovat podle libosti vrácení věci (§ 2190 odst. 1 OZ). Stejně
tak může učinit výprosník, nikoliv však bez souhlasu v době, kdy by tím způsobil půjčiteli
obtíže (§ 2190 odst. 2 OZ). Výprosník hradí škodu na věci, pokud neprokáže, že věc
používal způsobem přiměřeným povaze (§ 2191 odst. 1 OZ).

2.6. Služebnosti a reálná břemena k nemovité věci
Věcná břemena patří podle OZ do kategorie věcných práv k věci cizí a jejich právní
úpravu nalezneme v části třetí, hlava II, díl 5, oddíl 2 OZ, služebnosti pak konkrétně
v pododdílech 1 až 6 a reálná břemena v pododdíle 7. Občanský zákoník dělí věcná
břemena na služebnosti a reálná břemena. Věcná břemena slouží oprávněnému
částečně využít užitnou hodnotu věci cizí. Oprávnění z věcných břemen mají relativně
širší možnosti ochrany svého práva podle § 1259 OZ oproti závazkovým vztahům, a to
pomocí žaloby na vydání věci (rei vindicatio, §§ 1040-1041 OZ), negatorní žaloby na
poklidný výkon služebnost (actio negatoria, § 1042 OZ) nebo žaloby na ochranu držby
(actio possessionis § 1043 OZ). Služebnost se zpravidla nabývá smlouvou, případně
pořízením pro případ smrti, vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva
k věci, která má být služebností zatížena nebo ex lege či konstitutivním rozhodnutím
orgánu veřejné moci (§ 1260 odst. 1 OZ). U nemovitých věcí zapsaných ve veřejném
seznamu vzniká služebnost podle § 1262 odst. 1 OZ zápisem do takového seznamu
(katastr nemovitostí). U nemovitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu vzniká
služebnost účinností smlouvy (§ 1262 odst. 2 OZ). Věcná břemena lze zřídit jako úplatná
i bezúplatná. Podle § 1299 OZ služebnosti zanikají:
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a) trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu
pozemku nebo oprávněné osobě,
b) dohodou smluvních stran k datu výmazu z veřejného seznamu, je-li služebnost
zapsána v tomto seznamu nebo případně k datu účinnosti dohody, není-li služebnost
zapsána v tomto seznamu,
c) uplynutím času nebo jinou právní událostí,
d) u osobních služností smrtí oprávněné osoby.
Je-li vlastník věci povinen ve prospěch jiného něco trpět nebo se něčeho zdržet
(pasivní povinnost omittere, pati), jedná se o služebnost. Služebnost lze tedy chápat jako
pasivní věcné břemeno. Demonstrativní výčet služebností je uveden v pododdíle 4 (tzv.
pozemkové služebnosti) a pododdíle 5 (tzv. osobní služebnosti) OZ.
Pododdíl 4 OZ obsahuje následující pozemkové služebnosti:
•

Služebnost inženýrské sítě
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i
bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní,
kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník
pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem
projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v
nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě (§ 1267 odst. 1
OZ).

•

Opora cizí stavby
Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí
nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku (§ 1269 OZ).

•

Služebnost okapu
Kdo má služebnost okapu, má právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na
cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu; svou střechu smí zvýšit jen tehdy,
neztíží-li tím služebnost (§ 1270 odst. 1 OZ)

•

Právo na svod dešťové vody
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Kdo má právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek,
hradí sám náklady na zařízení k tomu potřebná (§ 1271 odst. 1 OZ)
•

Právo na vodu
Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup (§ 1272 odst.
1 OZ)

•

Služebnost rozlivu
Služebnost rozlivu zakládá vlastníkovi vodního díla, které umožňuje řízený
rozliv povodně, právo rozlévat na služebném pozemku vodu. Služebnost zahrnuje i
právo vlastníka vodního díla mít a udržovat na služebném pozemku obslužná
zařízení, a je-li to výslovně ujednáno, provádět na nich i na vodním díle úpravy za
účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti (§ 1273 odst. 1 OZ).

•

Služebnost stezky, průhonu a cesty
Služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat
lidskou silou a právo, aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od
ní nebo se lidskou silou dopravovali (§ 1274 odst. 1 OZ).
Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek. Se
služebností průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly (§ 1275
odst. 1 OZ).
Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli
vozidly (§ 1276 odst. 1 OZ).

•

Právo pastvy §§ 1278–1282 OZ)
Obsah oprávnění není výslovně v §§ 1278-1282 OZ obsaženo. Podle § 1278
OZ není-li určen druh, počet dobytka nebo rozsah a čas pastvy, když se právo pastvy
zřídilo, chrání se pokojná desetiletá držba.
Pododdíl 5 OZ obsahuje tyto osobní služebnosti:

•

Užívací právo
Služebností užívacího práva (latinsky ius utendi) se uživateli poskytuje právo
užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti. Změní-li se tyto
potřeby po zřízení služebnosti, nezakládá to uživateli právo na její rozšíření (§ 1283
OZ).

•

Požívací právo
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Služebností požívacího práva (ius fruendi) se poživateli poskytuje právo užívat cizí
věc a brát z ní plody a užitky. Při výkonu těchto práv je poživatel povinen šetřit podstatu
věci (§ 1285 OZ). Požívací právo v sobě obsahuje i užívací právo. Oprávněný má nárok na
veškeré plody, užitky a výnosy z věci, a to včetně výnosů mimořádných (např. peníze
získané za dřevo ze stromů polámaných vichřicí). Vlastnictví k požitkům a užitkům
přechází na oprávněného okamžikem oddělení plodu od služebné věci, tj. například
utrhnutím ovoce ze stromu33.
•

Služebnost bytu
Tento institut je pouze zvláštní formou užívacího, případně požívacího práva, a

to ke specifické věci bytu. Právní úpravu nalezneme v §§ 1297-1298 OZ. Odlišností od
nájmu je posílená ochrana práva plynoucí z povahy institutu jako věcného práva k věci
cizí (ochrana věcných břemen viz výše v této kapitole), jednouchá možnost zřízení na
dobu neurčitou bez možnosti výpovědi (jedním z pojmových znaků nájmu je dočasnost)
a transparentnost zajištěná obligatorním zápisem do katastru nemovitostí. Účelem
služebnosti je poskytnout právo v daných prostorách bydlet, což mimo jiné zahrnuje
také právo na chov domácího zvířete (psa, kočky), pokud tím nedojde k nadměrnému
zatížení sousedů nebo vlastníka. Oprávněný nemůže právo převést nebo pronajmout34.
Služebností v materiálním slova smyslu je aplikační praxí vnímán i institut
nezbytné cesty podle § 1029 OZ (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne
8. 6. 2011, č. j. 26 Cdo 35/201135). Formálně je nezbytná cesta vymezena pouze jako
omezení vlastnického práva. Podle starší právní úpravy v SOZ (§ 151o odst. 3) byla
nezbytná cesta výslovně zařazena mezi věcná břemena. Aktuálně je nezbytná cesta
podle § 1029 odst. 1 OZ vymezena následovně: „Vlastník nemovité věci, na níž nelze
řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou
cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj
pozemek“ a může být zřízena podle stejného ustanovení dohodou smluvních stran nebo
rozhodnutím soudu (a to formou obligace, podle aplikační praxe však zpravidla jako

33

NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník. Praha: Grada, 2014. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5166-5, s. 121.
Tamtéž, s. 123
35 Právní věta: Jestliže však soud zjistí, že přijetí řešení nabízeného žalovanou stranou (zřízení nezbytné cesty jako závazku) nelze po
žalobci vzhledem k okolnostem věci spravedlivě požadovat, nezbytnou cestu zřídí (povolí), zpravidla v zájmu potřebné právní jistoty
žalobce – jako služebnost.
34
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služebnost). Oprávněný z nezbytné cesty stejně jako u služebností nenabývá vlastnické
právo, pouze právo užívací.
Je-li vlastník věci zapsané do veřejného seznamu jako dlužník zavázán ve
prospěch jiného něco dát nebo konat (aktivní povinnost dare, facere), jedná se o reálné
břemeno. Reálná břemena se tedy od služebností odlišují svojí aktivní povinností něco
dát nebo konat, oproti pasivní povinnosti se něčeho zdržet nebo strpět. Na rozdíl od
služebností lze reálné břemeno sjednat pouze k věci zapsané ve veřejném seznamu
(§ 1303 odst. 1 OZ) a zřizuje-li se právním jednáním, vzniká zápisem do tohoto seznamu
(§ 1305 OZ). Časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako vykupitelné
a podmínky výkupu musí být předem určeny již při zřízení reálného břemene
(§ 1304 OZ). Ustanovení o zániku služebností se použijí obdobně o zániku reálných
břemen (§ 1308 OZ). OZ nenabízí žádný demonstrativní výčet reálných břemen. Jako
příklad lze uvést povinnost vlastníka pozemku dát část plodů ze stromu ležícím na
pozemku oprávněnému z reálného břemene.

2.7. Právo stavby nemovité věci
Právo stavby, označované též jako právo k povrchu, stejně tak jako myšlenku
„superficies solo cedit“, znali již v dobách Antiky. Dalo by se říci, že právo stavby, již
od dob justiniánského římského práva, mělo přímou souvislost s touto myšlenkou, která
se překládá jako „povrch ustupuje půdě“ a jíž se míní, že stavba je součástí pozemku.
Tato římská právní norma ze 6. století předurčila chápání pozemků a staveb po mnoho
dalších let. Justiniánské právo rozdělovalo věci na movité a nemovité, přičemž
za nemovitosti se považovaly věci, které byly nehybné a při manipulaci nedocházelo
ke změně jejich podstaty. Základní nemovitostí byly pozemky, jež měly přesně
definované hranice pomocí kolmého nekonečného sloupce při uplatnění další zásady
„dominus soli est dominus coeli et infernum“, tedy „pán půdy je pánem nebes i
podsvětí“. Tato celá myšlenka tedy vymezovala vlastnictví pozemku na oblast pod zemí
i nad zemí36. Z logiky věci se tedy již v antických dobách musel vyvinout nějaký institut,
který by řešil bytovou situaci, neboť pokud by zájemce o přístřeší postavil svůj příbytek
na daném pozemku, jenž by měl jiného majitele, mohlo by dojít k tomu, že nebude mít

36

KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Michal: Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-031-1, s. 346
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kde bydlet, za předpokladu, že by s jeho stavbou majitel nesouhlasil. Proto za vlády
Justiniána právo stavby získalo oficiální status věcného práva k cizí věci tzv. „superficies“,
což bylo chápáno jako dlouhodobý pronájem pozemku s právem nájemce (superficiáře)
postavit na daném pozemku stavbu za pravidelnou úplatu (solárium). Toto právo stavby
mělo dědičný a převoditelný charakter. Superficiář mohl se stavbou volně disponovat a
zakládat k ní další věcná práva k věci cizí 37. Dá se říci, že právo stavby znamenalo výjimku
ze zásady, kdy povrch ustupoval půdě, neboť placením solárium přecházela povinnosti
a práva, které by mohl vykonávat pouze vlastník, na superficiáře38.
Právní úpravu práva stavby nalezneme v části třetí, hlavě II, díl 5, oddíl 1 OZ
(§§ 1240-1256 OZ) jako právo jiné osoby nežli vlastníka pozemku (stavebníka) mít na
povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu (§ 1240 odst. 1 OZ). Podle § 1243 odst. 1
OZ se právo stavby nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon,
rozhodnutím orgánu veřejné moci s tím, že jeho vznik je podmíněn zápisem do
veřejného seznamu – katastru nemovitostí (§ 1243 odst. 2 OZ). Pojmovými znaky tohoto
institutu jsou dlouhodobost a úplatnost. Zároveň právo stavby nelze uzavřít na dobu
neurčitou. Nejdéle ho lze zřídit na dobu 99 let s tím, že poslední den doby se vyznačí do
katastru nemovitostí (§ 1244 odst. 1 OZ). Podle § 1244 odst. 2 OZ, nabyl-li stavebník
právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Právo stavby zaniká mimo jiné
uplynutím sjednané doby a v případě zániku před uplynutím této doby (například
zřeknutím) až výmazem z katastru nemovitostí (§ 1249 OZ).

37

BARTOŠEK, Milan: Encyklopedie římského práva. 1. vydání. Editor Karel Zpěvák. Ilustrace Jan Javorský. Praha: Panorama, 1981,
507 s. Pyramida (Panorama), s. 262
38
ŠIMŮNEK, Jiří. Právo stavby a věcná břemena – účetní, daňový a právní pohled. Praha, 2016. Diplomová práce. Vysoká škola
ekonomická v Praze, s. 12
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3. Pronájem nemovitých věcí z pohledu daně z příjmů a veřejného
pojistného
V této kapitole bude probíráno zatížení pronájmu daní z příjmů fyzických a
právnických osob a veřejných pojistných vyplývající z institutů pachtu, výpůjčky, výprosy,
služebností, reálných břemen, práva stavby a nájmu nemovité věci zahrnuté
v obchodním majetku nevyužívané pro ubytování prostřednictvím služeb sdílené
ekonomiky. Příjmy z nájmu nemovité věci nezahrnuté v obchodním majetku a
ubytovacích služeb budou probírány v samostatné kapitole týkající se zdanění příjmů
z ubytování ve sdílené ekonomice. Vzhledem k tomu, že vyměřovacím základem pro
pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a státní politiku
zaměstnanosti je daňový základ ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, je nezbytné
společně s daní z příjmů fyzických osob uvažovat i povinné platby na veřejné pojistné.

3.1. Daň z příjmů FO a veřejná pojistná z pronájmu nemovitých věcí
Předmět daně z příjmů fyzických osob jsou ve smyslu § 3 odst. 1, 2 ZDP peněžní i
nepeněžní příjmy a příjem dosažený směnou ve členění do následujících pěti dílčích
základů daně:
•

příjmy ze závislé činnosti (§ 6),

•

příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),

•

příjmy z kapitálového majetku (§ 8),

•

příjmy z nájmu (§ 9),

•

ostatní příjmy (§ 10).
Podle definice v § 6 odst. 1 ZDP rozumíme příjmy ze závislé činnosti příjmy plnění

z pracovněprávního nebo obdobného poměru nebo funkčního požitku, příjmy za práci
vybraných členů obchodních korporací a tantiémy či odměny likvidátora. Z výše
uvedeného vyplývá, že režim tohoto dílčího základu daně nebude relevantní pro
pronájem nemovitých věcí, jelikož se jedná o příjem za práci, a tedy nikoliv z titulu
pronájmu.
Samostatná činnost je v § 7 odst. 1 a 2 ZDP vymezena široce, kdy za samostatnou
činnost považujeme mimo živnostenského nebo jiného podnikání také příjem ze
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zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a zejména příjem z nájmu majetku
zařazeného v obchodním majetku. Vyměřovacím základem pro sociální zabezpečení je
podle § 5b odst. 1 ZSZ alespoň 50 % daňového základu zjištěného podle pravidel tohoto
vyměřovacího základu. Obdobně je vymezen vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
v § 3a odst. 1 ZZP. Vůči příjmům ze samostatné činnosti je možné uplatnit skutečné
výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu (dále jen
„skutečné výdaje“) nebo tzv. paušální výdaje stanovené procentem z příjmů. Způsob
uplatnění může poplatník měnit každé zdaňovací období, ale zvolený způsob musí být
uplatněn pro celý dílčí základ daně (Vančurová, 2017, s. 192). Paušální výdaje jsou
odstupňované podle kategorie samostatné činnosti následovně:
•

80 % z příjmů, maximálně však do částky 1 600 000 CZK u příjmů ze zemědělské
výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského
podnikání,

•

60 % z příjmů, maximálně však do částky 1 200 000 CZK u příjmů ze
živnostenského podnikání,

•

30 % z příjmů, maximálně však do 600 000 CZK u příjmů z nájmu majetku
zařazeného v obchodním majetku a

•

40 % z příjmů, maximálně však 800 000 CZK u příjmů z ostatních příjmů ze
samostatné činnosti vyjma příjmů z titulu podílu společníka veřejné obchodní
společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP jsou vymezeny pozitivně zejména jako
podíly na zisku z podnikání nebo úrokové příjmy. Tento typ příjmu tedy není relevantní
pro pronájem nemovitých věcí.
Za příjem z nájmu podle § 9 ZDP plynoucí z nájmu movitých nebo nemovitých věcí,
pokud se nejedná o nájem věcí zařazených v obchodním majetku nebo příležitostní
nájem ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Obdobně jako u příjmů z nájmu majetku
zařazeného v obchodním majetku lze i u tohoto dílčího základu uplatnit buďto skutečné
nebo paušální výdaje. Paušálně lze shodně odečíst 30 % z příjmů, maximálně však
600 000 CZK za zdaňovací období (kalendářní rok).
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Ostatní příjmy podle § 10 ZDP jsou negativně vymezeny jako příjmy, u nichž dochází ke
zvýšení majetku, pokud se nejedná o příjmy podle §§ 6–9 ZDP. Podle
§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP je v demonstrativním výčtu uveden přímo pouze příležitostní
nájem movitých, a nikoliv nemovitých věcí. Tento dílčí základ daně bude tedy relevantní
pouze pro jiné druhy příjmů z pronájmu nemovitých věcí, než je nájem.
Pojem obchodní majetek je vymezen u poplatníka daně z příjmů fyzických osob v § 4
odst. 4 ZDP jako ta část majetku fyzické osoby, o které je vedena účetní nebo daňová
evidence. Za den vyřazení určité složky majetku je u poplatníka den, kdy o dané složce
majetku přestal účtovat.
Daňový režim příjmů z pronájmu nemovitých věcí je možné rozdělit do těchto tří
kategorií – obecný režim samostatné činnosti (dále jen „Varianta 1“), režim nájmu
nemovitých věcí zařazených v obchodním majetku nevyužívaných pro služby sdílené
ekonomiky a pachtu (dále jen „Varianta 2“) a režim nájmu nebo pachtu nemovitých věcí
nezařazených v obchodním majetku (dále jen „Varianta 3“). U všech druhů příjmů je
nerozhodující způsob dosažení příjmů, jelikož mimo peněžní příjmy jsou podle § 3 odst.
2 ZDP předmětem zdanění i nepeněžní příjmy nebo příjmy dosažené směnou. Maximální
výše paušálních výdajů pro příjmy podle varianty 1 a 3 činí 30 % nejvýše však 600 000 CZK
za zdaňovací období (§ 9 odst. 4 ZDP, § 7 odst. 7 písm. c) ZDP) a pro příjmy podle varianty
2 sazba činí 60 %, nejvýše však 1 200 000 CZK za zdaňovací období (§ 7 odst. 7 písm. c)
ZDP). Paušální výdaje jsou tedy zastropovány a jejich výše je vždy odvozena od příslušné
procentní sazby ze zdanitelných příjmů a limitu příjmů 2 mil. CZK. Zákonné limity jsou
stanoveny vždy pro konkrétní dílčí základ daně podle § 7 a § 9 ZDP a v celkovém základu
daně z příjmů fyzických osob lze tedy užít paušální výdaje i na celkové příjmy až 2 mil.
CZK bez negativního efektu faktické daňové progrese. Přesáhnou-li zdanitelné příjmy
vymezené v § 7 nebo § 9 ZDP výši 2 mil. CZK za zdaňovací období, poplatník daně neztrácí
možnost využití této formy uplatnění výdajů, jejich výše se ovšem zastaví na zákonem
vymezeném stropu. Z úvodních vět § 7 a § 9 ZDP vyplývá, že způsob uplatnění výdajů
nelze kombinovat, v rámci dílčího základu daně, mezi jednotlivými dílčími základy ale
tuto volbu poplatník daně má. V daňovém přiznání tedy může například stanovit dílčí
základ daně ze samostatné činnosti skutečnými výdaji zjištěnými například z daňové
evidence podle § 7b ZDP a na příjmy z nájmu užít paušální výdaje. Nemůže ovšem

28

například v rámci příjmů z nájmů podle § 9 ZDP stanovit základ daně z jedné nemovité
věci pomocí paušálních výdajů a u druhé skutečnými výdaji, i když by to mohlo být pro
poplatníka daně příznivější. Vyměřovacím základem pro zdravotní a sociální pojištění je
polovina dílčího základu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP (§ 3a odst. 1 ZZP pro
zdravotní pojištění; § 5b odst. 1 ZSZ pro sociální pojištění). Sazba daně z příjmů činí 15 %
a je tedy poměrná, lineární (§ 16 ZDP). U příjmů ze samostatné činnosti je ovšem nutné
testovat progresivní prvek zdanění u fyzických osob nazývaný solidární zvýšení daně (§
16a ZDP), které činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího
základu daně podle § 6 (tedy nezvýšeného o zdravotní a sociální pojištění placené
zaměstnavatelem za zaměstnance podle § 6 odst. 12 ZDP) a dílčího základu daně podle
§ 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle
zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pro zdaňovací období roku 2019
tento parametr činí 32 699 CZK). U příjmů z nájmu podle § 9 ZDP nepřipadá solidární
zvýšení daně podle platné právní úpravy v úvahu.
Vyměřovací základy pro zdravotní i sociální pojištění přebírají pro výpočet pojistného
dílčí základ daně ze samostatné činnosti, a to při plném zohlednění paušálních nebo
skutečných výdajů. Pro stanovení vyměřovacího základu je následně aplikován parametr
50 % z daňového základu. Například tedy u příjmů podle Varianty 1 je vyměřovacím
základem pro zdravotní i sociální pojištění při plném uplatnění paušálních výdajů
zdravotní pojištění 35 % (0,7 * 0,5) ze zdanitelných příjmů. Povinná pojistná nejsou u
příjmů vymezených v dílčím základu daně podle § 9 ZDP relevantní.

3.2. Daň z příjmů právnických osob z pronájmu nemovitých věcí
Základ daně pro účely daně z příjmů právnických osob je v § 18 odst. 1 a § 23 odst. 1 ZDP
definován široce jako příjem z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.
Základ daně není členěn na dílčí základy daně a jako náklady není možné uplatnit
paušálně stanovené výdaje. Podle § 20c písm. a) ZDP je obchodním majetkem právnické
osoby veškerý majetek, který jí patří. Odhlédneme-li od zvláštních ustanovení o
předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, konstrukční prvek vynětí ze základu
daně je u právnických osob aplikován zřídkakdy. Vzhledem k tomu, že sazba daně
z příjmů právnických je lineární ve výši 19 % a pro účely výpočtu základu daně lze uplatnit
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pouze skutečné výdaje zejména podle účetní legislativy upravené zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Žádný zdanitelný příjem
právnické osoby není předmětem vyměřovacího základu zdravotního pojištění nebo
sociálního zabezpečení. Oproti režimu zdanění u fyzické osoby lze daňový režim
pronájmu nemovitých věcí shrnout do těchto bodů:
•

Nedochází k aplikaci dílčích základů daně (§ 23 odst. 1 ZDP a contrario).

•

Není možné uplatnit paušální výdaje pro účely zjištění základu daně (§ 23 odst. 2
ZDP a contrario).

•

Obchodním majetkem právnické osoby je vše, co jí patří (§ 20c písm. a) ZDP).

•

Žádný zdanitelný příjem právnické osoby není předmětem vyměřovacího základu
pro zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení (§§ 5-5d ZSZ a §§3-3C ZZP a
contrario).

Vzhledem k výše uvedenému nepřesáhne celková výše zdanění bez poplatků u právnické
osoby 19 % ze zdanitelných příjmů. Výsledné daňové zatížení bude často naopak nižší
z důvodu uplatnění daňových odpisů a jiných vedlejších nákladů spojených s běžnou
údržbou a opravami nemovité věci.

3.3. Specifika vybraných institutů ve vztahu k dani z příjmů
3.3.1. Pacht
Na znovuzavedení institutu pachtu do českého právního řádu zareagoval zákonodárce
sjednocením daňového režimu pro nájem i pro pacht ve společných ustanovení pro
fyzické i právnické osoby v § 21c odst. 4 ZDP. ZDP dále obsahuje společné ustanovení
pro fyzické i právnické osoby v § 32b ZDP o pachtu obchodního závodu, jehož součástí
bude často i pacht nemovité věci. Samostatně pro účely daně z příjmů fyzických osob
obsahuje ZDP odchylný daňový režim pro příjem z pachtu obchodního závodu u
propachtovatele, který nevede účetnictví.
3.3.2. Výpůjčka, výprosa
Společným pojmovým znakem výpůjčky a výprosy je bezúplatnost a proto pro účely
zdanění je potřeba zkoumat daňový režim bezúplatných příjmů u fyzických i právnických
osob. Podle § 4a písm. m) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen majetkový
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prospěch plynoucí z výpůjčky nebo výprosy osobě vypůjčitele nebo výprosníka, pokud
se nejedná o příjmy plynoucí ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a zároveň se jedná:
•

o příjem od příbuzného v linii přímé nebo vedlejší, jedná-li se o sourozence,
strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela nebo
manžela rodičů,

•

o příjem od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku
bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící
domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu
odkázán výživou,

•

o příjem osoby obmyšlené z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil
nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do
svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu, jedná-li se
o osobu uvedenou v předchozích dvou bodech nebo

•

o příjem z těchto majetkových prospěchů, který v úhrnu nepřesáhne ve
zdaňovacím období částku 100 000 CZK.

U daně z příjmů právnických osob je osvobození konstruováno v § 19b odst. 1 písm. d)
ZDP obdobně jako u posledního bodu osvobození u fyzických osob. Od této daně je tedy
osvobozen bezúplatný příjem z majetkového prospěchu vypůjčitele při výpůjčce nebo
výprosníka při výprose, pokud v úhrnu příjmy za zdaňovací období nebo období, za které
se podává daňové přiznání, nepřesáhnou 100 000 CZK.
3.3.3. Služebnosti a reálná břemena
Vzhledem k širokému vymezení předmětu daně u daně z příjmů fyzických i právnických
osob podléhá úplatné zřízení služebnosti i reálných břemen bez omezení zdanění příjmů.
Příjem plynoucí z bezúplatného zřízení služebnosti i reálného břemena je bez limitu
předmětem obou daní z příjmů. U právnických osob je zřízení těchto institutů
osvobozeno podle § 19b odst. 1 písm. b) bod 2. ZDP v případě, že ke zřízení došlo na
základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách podle zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů. Pod pozemkovou úpravou můžeme podle § 2 tohoto
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zákona rozumět veřejnoprávní omezení vlastnického práva za účelem scelování, dělení
a prostorové a funkční uspořádání pozemků. V § 4a písm. d) ZDP je v obdobném rozsahu
aplikováno osvobození u fyzických osob.
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4. DPH u pronájmu nemovitých věcí
Daň z přidané hodnoty jako všeobecná daň ze spotřeby je upravena v zákoně
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato daň patří
do systému nepřímých daní, které postihují spotřebu, a důsledkem toho je, že mají větší
dopad na vrstvy obyvatelstva s nižšími příjmy. Správná volba sazeb nepřímých daní je
proto velmi důležitá i z hlediska udržení sociální rovnováhy ve společnosti (Pařízková,
2000, s. 60). Předmětem této daně je podle § 2 odst. 1 ZDPH obecně zejména dodání
zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění
v tuzemsku. Za osobu povinnou k dani se podle § 5 odst. 1 ZDPH považuje fyzická nebo
právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost. Pojem ekonomická činnost je
vymezena v § 5 odst. 3 ZDPH široce podobně jako samostatná činnost v § 7 ZDP. Za
ekonomickou činnost je mimo jiné výslovně považován nájem. Tato daň je nepřímou
daní a do státního rozpočtu plyne na základě plateb od osob plátců DPH nebo
identifikovaných osob. Nejčastěji se plátcem daně z přidané hodnoty stane podle
§ 6 odst. 1 ZDPH osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše
12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne
1 000 000 CZK. Do obratu se podle § 4a ZDPH mimo zdanitelných a osvobozených plnění
s nárokem na odpočet daně započítávají i osvobozená plnění bez nároku na odpočet
daně podle § 54 až 56a ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou
příležitostně. Definice obratu má zásadní vliv na identifikaci daňových povinností
zejména ve vztahu k nájmu nemovité věci, který je od daně osvobozen bez nároku na
odpočet daně, započítává se ale do obratu pro zákonnou registraci k dani. Ve vztahu
k nemovité věci obsahuje ZDPH zvláštní pravidlo pro určení místa plnění. Podle
§ 10 odst. 1 ZDPH je za místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci považováno
místo, kde se nemovitá věc nachází. Předmět daně z přidané hodnoty je rozdělen na
různé druhy plnění. Za zdanitelné plnění je podle § 2 odst. 2 ZDPH považováno plnění,
které je předmětem daně a není osvobozeno od daně. Osvobozená plnění, u nichž
nedochází ke vzniku nároku na odpočet daně, jsou upravena v dílu 8 ZDPH.
Pro účely této práce bude relevantní zejména osvobozený režim nájmu nemovité věci
podle § 56a ZDPH.
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Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně podle dílu 9 ZDPH nebudou pro účely
této práce relevantní vzhledem ke speciálnímu místu plnění u nemovitých věcí a jelikož
se jedná zejména o plnění ve vztahu k přeshraničním transakcím uvnitř Evropské unie.
Zvláštní režimy pro cestovní službu, pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly,
sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo zvláštní režim pro investiční zlato podle
hlavy III ZPDH není vzhledem k předmětu plnění relevantní.
Tuzemský režim přenesené daňové povinnosti připadá v úvahu podle §92e odst. 1 ZDPH
při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Tento režim je relevantní pouze pro
tuzemské plátce DPH. U režimu přenesené daňové povinnosti poskytoval plnění
nezatěžuje plnění daní z přidané hodnoty ale plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
s tuzemským místem plnění uskutečněno, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění (§ 92a odst. 1 ZDPH). Uvedený plátce má zároveň zpravidla nárok
na plný nebo částečný odpočet daně podle obecných pravidel v § 72 ZDPH. Tímto je tedy
zachována neutralita u plnění mezi plátci daně.

4.1. Specifika pronájmu nemovitých věcí ve vztahu k DPH
Plátcem daně se může stát v zásadě pouze osoba povinná k dani vymezená v § 5 odst. 1
ZDPH. Bude-li tedy fyzická nebo právnická osoba uskutečňovat plnění mimo
ekonomickou činnost vymezenou v § 5 odst. 3 ZDPH, nestane se plátce daně z přidané
hodnoty a povinnosti vyplývající z této daně pro ni nebudou relevantní. Za poskytnutí
služby jsou podle § 14 odst. 1 ZDPH považovány všechny činnosti, které nejsou dodáním
zboží. Výslovně toto ustanovení zmiňuje zřízení, trvání a zánik věcného břemene
(služebnosti nebo reálného břemene). Bezúplatná plnění jsou zdaňována v režimu podle
§ 14 odst. 4 písm. b) ZDPH. Předmětem zdanění tedy bude úplatné nebo bezúplatné
plnění poskytnuté plátcem daně (v rámci ekonomické činnosti) s místem plnění podle
polohy nemovité věci. I ve vztahu k dani z přidané hodnoty je za nájem považován také
podnájem, pacht a podpacht (§ 4 odst. 4 písm. g) ZDPH). Podle § 56a ZDPH je nájem
nemovité věci osvobozen od daně s výjimkou zejména krátkodobého nájmu nemovité
věci, za který je považován nájem s trváním nepřetržitě nejvýše 48 hodin. U nájmu
(podnájmu, pachtu nebo podpachtu) je možné na základě konsenzu dvou plátců daně
dohodnout, že i nájem nemovitých věcí bude zatížen daní. To má například zásadní
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důsledek pro režim krácených odpočtů na dani z přidané hodnoty podle § 76 ZDPH. Jiná
plnění poskytovaná plátcem daně, nežli nájem budou zdanitelným plněním, u kterých je
potřeba přiznat daň. S výjimkou poskytování ubytovací služby ve smyslu členění
CZ CPA 55 ubytovacích služeb je podle § 47 odst. 4 ZDPH aplikována základní sazba daně
ve výši 21 %. U plnění spočívající v poskytování ubytovacích služeb bude ve smyslu
přílohy č. 2 uplatněna první snížená sazbě daně ve výší 15 %.

4.2. Související registrační a evidenční povinnosti DPH
Správa daně z přidané hodnoty je v upravena v hlavě V ZDPH. Osoby, u nichž vznikla
povinnost registrace k dani podle § 6 ZDPH (splnění zákonného obratu viz výše), jsou
povinné podle § 94 odst. 1 ZDPH podat přihlášku k registraci do 15 dní po skončení
kalendářního měsíce, ve kterém překročily stanovený obrat. Je důležité poznamenat, že
tituly vzniku plátců DPH podle § 6–6e ZDPH jsou vždy vázány na právní jednání osoby
povinné k dani, a nikoliv na konstitutivní rozhodnutí finančního úřadu. Přihláška
daňového subjektu má tedy pouze deklaratorní charakter a u registrace podle § 6 ZDPH
se osoba povinná k dani stane plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího,
ve kterém překročila stanovený obrat (§ 6 odst. 2 ZDPH). Osoba povinná k dani se může
podle § 94a ZDPH dobrovolně registrovat k dani a podle § 6f ZDPH se stává plátcem od
dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí finančního úřadu. Podle tohoto
ustanovení může osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která
uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet, podat přihlášku
k registraci kdykoliv. Z toho lze odvodit, že pokud by uskutečňovala pouze plnění
osvobozená bez nároku na odpočet daně (například nájem ve smyslu § 56a ZDPH), podat
přihlášku a ani se registrovat by tato osoba nemohla39. Institut identifikované osoby
podle § 6g – 6l ZDPH je třeba zohlednit zejména u přijaté služby v místě plnění od osoby
neusazené v tuzemsku, například v případě služeb od platforem poskytujících provize za
ubytování v nemovitých věcech využívaných pro sdílenou ekonomiku (Airbnb). Tato
problematika bude rozebrána v následující kapitole. Zdaňovacím obdobím bude podle
§ 99 ZDPH kalendářní měsíc s tím, že při splnění podmínek podle § 99a (zejména pokud
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2013. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-812-3, s. 327.
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obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 CZK) se může
plátce rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím bude kalendářní čtvrtletí. Plátce i
identifikovaná osoba jsou povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty podle
pravidel § 100 ZDPH. Pro plátce DPH vyplývají tři základní povinnosti ve vztahu
k daňovým tvrzením – a) daňové přiznání podle § 101 a násl. ZDPH, b) kontrolní hlášení
podle § 101c a násl. ZDPH, c) souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH. Registrace plátce
k dani z přidané hodnoty lze zrušit z moci úřední nebo na žádost daňového subjektu.
Zrušit registraci z moci úřední lze podle § 106 ZDPH zejména z důvodu neaktivity
ekonomické činnosti nebo neplnění povinností ve vztahu ke správě daně. Na žádost lze
zrušit registraci nejčastěji uplynutím jednoho roku ode dne vzniku plátcovství a zároveň
za předpokladu, že obrat za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců
nedosáhl 1 000 000 CZK (§ 106b ZDPH).
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5. Daňové povinnosti u krátkodobých pronájmů ve sdílené
ekonomice
Koncept sdílené ekonomiky se v současné době začíná promítat do všech odvětví
hospodářství. Služby sdílené ekonomiky již nyní nevratně změnily oblast globálního
cestovního ruchu. Například počet objednávek se v New York City prostřednictvím taxi
aplikací (zejména Uber a Lyft) zvýšil mezi roky 2014 a 2017 téměř 36krát ze 4,5 milionů
na 159,9 milionů. Naopak za stejné období klesl počet objednávek „standardních“ taxi o
téměř 30 % ze 170,9 milionů na 125,5 milionů. V roce 2017 bylo tedy v tomto městě
uskutečněno více jízd prostřednictvím sdílené ekonomiky než klasickými taxi jízdami40.
O tomto trendu vypovídá následující graf41:

Odvětví krátkodobého ubytování ovládají s více než 45% tržním podílem služby Airbnb a
Booking. com42.
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Sdílené krátkodobé ubytování prostřednictvím Airbnb roste na oblibě
exponenciálně. Zatímco v roce 2013 byl ve Spojených státech amerických podíl
ubytování zprostředkovaných Airbnb v porovnání s klasickým hotelovým ubytováním
prostřednictvím významných hotelových řetězců nižší než 5 %. Na konci roku 2018 už
tento ukazatel činil téměř 20 %. Za roky 2013–2018 došlo vždy k rostoucímu trendu ve
prospěch krátkodobého ubytování prostřednictvím Airbnb43.
Trend ze Spojených států amerických je patrný celosvětově a změna preferencí
spotřebitelů zejména v oblasti cestovního ruchu nutí národní finanční správy reagovat
na tento trend metodickými specifikacemi a zefektivněním výběru daní v oblasti sdílené
ekonomiky. Vzhledem k relativně vysokému počtu daňových subjektů zatížených spíše
nižšími daňovými povinnostmi oproti relativně nízkému počtu klasických poskytovatelů
hotelových služeb s vyššími obraty jsou finanční správy celosvětově nuceny uzpůsobit
své procesy pro ekonomické vybírání daní z tohoto druhu ekonomiky. Výběr daní
v České republice je navíc ovlivněn přímo či nepřímo aplikovatelnými prameny práva
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Evropské unie nebo i mezinárodními smlouvami z daňové oblasti. Následující text má za
cíl specifikovat povinnosti poskytovatelů sdílených služeb v oblasti krátkodobého
ubytování typu Airbnb a Booking.com prostřednictvím internetových platforem
z pohledu daní v širokém slova smyslu.

Zdroj: FELDMAN, Sarah. AIRBNB Airbnb Is Making a Dent in Sales for Major Hotel Chains. AIRBNB [online].
2019, 2 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z: https://www.statista.com/chart/17497/us-lodging-market-sales/

5.1. Daň z příjmů u krátkodobého ubytování
Zdanění příjmů z krátkodobého ubytování prostřednictvím sdílené ekonomiky je
relativně nová problematika obestřená právní nejistotou zejména v kvalifikaci druhu
příjmů u poplatníků fyzických osob. Základní otázkou je, zda kvalifikovat příjem do
dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP (dále jen „Režim ubytovacích
služeb“) nebo příjmů z nájmu podle § 9 ZDP (dále jen „Režim nájmu“). Režim ubytovacích
služeb za předpokladu existence příslušného živnostenského oprávnění je zdaněn ve výši
podle Varianty b) viz kapitola 3 této práce. Při neexistenci živnostenského oprávnění se
podle § 7 odst. 7 písm. d) ZDP redukuje možnost paušálních výdajů z až 60 % na
maximálně 40 % ze zdanitelných příjmů nejvýše do částky 800 000 CZK. Příjem v Režimu
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nájmu je zdaněn podle Varianty c) popsané v kapitole 3 této práce. Efektivní celková
výše zdanění je tedy výhodnější v Režimu příjmů z nájmu nežli v Režimu ubytovacích
služeb o více než 4 % (14,54 % - 10,5 %). Při stále se zvětšujícím trhu s krátkodobým
ubytováním

v České

republice

vydala

pod

číslem

jednacím

90076/17/7100 20116 050701 Finanční správa ČR dne 11. října 2017 dokument
s názvem „Informace k daňovému posouzení poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb
a další)44 jehož cílem je shrnutí povinností z pohledu daně z příjmů, daně z přidané
hodnoty a elektronické evidence tržeb (dále jen „Instrukce FS k Airbnb“). V Instrukci FS
k Airbnb je pro posouzení druhu příjmů argumentováno několika právně závaznými
ustanoveními platných právních norem České republiky. Nejprve je vycházeno z § 2201,
§ 2235 a § 2247 odst. 2 OZ, kdy se nájmem bytu rozumí přenechání nemovité věci určené
k zajištění bytových potřeb pronajímatelem nájemci s tím, že se pronajímatel zavazuje
po dobu trvání nájmu zajistit nezbytné služby, kterými se podle demonstrativního výčtu
rozumí dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky
tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění
příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz
výtahu. Byť tento výčet není uzavřený, neobsahuje obvykle poskytované služby v rámci
Airbnb jako je úklid bytu, poskytování lůžkovin, výměny ložního prádla, toaletních potřeb
a stravování. Tyto služby jsou naopak typické pro hotelový druh krátkodobého
ubytování. Další rozlišující kritérium je rozsah zajišťování běžné údržby nebo drobných
oprav. Podle § 2257 odst. 2 OZ nájemce provádí i hradí běžnou údržbu a drobné opravy
související s užíváním bytu. Tuto aktivitu ovšem není možné po klientech ve sdílených
bytech požadovat. Z výše uvedeného tedy lze usoudit, že ubytování prostřednictvím
sdílené ekonomiky obsahově není nájmem. Nebude se také jednat o nájem bytu, jelikož
tento smluvní typ je podle § 2235 odst. 2 OZ vyloučen v případě přenechání bytu nebo
domu k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu. Podle § 2326 a násl. OZ a
Důvodové zprávy k OZ nelze ani jednoznačně říci, že se bude jednat o ubytování.
Ubytování musí být provozováno v zařízení k tomu určeném. V Důvodové zprávě k OZ je
uveden demonstrativní výčet, že za tyto zařízení jsou považovány hotely, noclehárny a
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ubytovny. Vzhledem k tomu, že ubytování je nejčastěji provozováno v bytech nebo
domech určených k bydlení za účelem rekreace, autor se přiklání k názoru, že ve většině
případu uzavírá hostitel s klientem inominátní smlouvu podle § 1746 odst. 2 OZ.
Podle názoru Finanční správy ČR a v souladu s předloženými argumenty se
krátkodobé ubytování prostřednictvím Airbnb považuje za podnikání ve smyslu
§ 420 OZ, jelikož obsahově je tato činnost samostatně vykonávána na vlastní účet a
odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku. Za předpokladu, že se nejedná o nájem, ke kterému nemusíme
mít živnostenské oprávnění (§ 3 odst. 3 písm. ah) ŽZ), bude tato podnikatelská činnost
kvalifikována jako ubytovací služba ve smyslu přílohy 4 k ŽZ bodu 55. Jedná se tedy o
živnost volnou a k získání příslušného živnostenského oprávnění je potřeba splňovat
všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 ŽZ, tedy být osobou plně svéprávnou a
bezúhonnou podle odstavců 2 až 4. Plné svéprávnosti se člověk stává dovršením
osmnáctého roku věku nebo alternativně přiznáním svéprávnosti soudem nebo
uzavřením manželstvím (§ 30 odst. 1, 2 OZ).
Daňový režim u poplatníků právnických osob je jednoznačně vymezen v
§ 18 odst. 1 ZDP, kdy předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání
s veškerým majetkem a podle § 23 odst. 1 ZDP nejsou příjmy dále členěny do dílčích
základu daně jako je tomu u poplatníků fyzických osob.

5.2. Daň z přidané hodnoty u krátkodobého ubytování
Vlivem silné harmonizace daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie je pro
správné posouzení povinností nutné pracovat také s prameny evropského práva.
Základní otázkou bude opět obsahové posouzení vztahu mezi hostitelem a klientem u
krátkodobého ubytování. V případě DPH je nutné plnění zařadit buďto do kategorie
ubytovací služby ve smyslu oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA nebo o nájem
nemovité věci podle § 56a ZDPH. Instrukce FS k Airbnb argumentuje těmito třemi
judikáty Soudního dvora Evropské unie:
1. Rozsudky C-326/99 „Goed Wonen“, C-409/98 „Mirror Group“

41

Nájmem se rozumí, že pronajímatel převede na nájemce za úplatu na sjednanou
dobu právo užívat nemovitost způsobem, jako kdyby byl vlastníkem, a právo vyloučit
jakoukoli další osobu z výkonu takového práva.

2. Rozsudek C-346/95 „Blasi“
Nájem nemovitosti je obvykle spíše pasivní činností závisející na pouhém plynutí
času, aniž by byla vytvářena významnější přidaná hodnota a doba nájmu není tudíž sama
o sobě rozhodujícím znakem umožňujícím kvalifikovat smlouvu jako smlouvu o nájmu
nemovitosti.
Na základě rozsudků Soudního dvora EU a výčtu činností v příslušném oddílu
CZ CPA 5545 se Finanční správa ČR přiklání k názoru, že služby spočívající v krátkodobém
ubytování prostřednictvím internetových platforem typu Airbnb jsou považovány za
ubytovací služby, a nikoliv za nájem, a to bez ohledu na délku pobytu. Nebude se tedy
aplikovat režim osvobozeného plnění bez nároku na odpočet podle § 56a odst. 1 ZDPH,
nebude se testovat délka pobytu pro účely posouzení krátkodobosti nájmu podle § 56a
odst. 2 ZDPH (časový test nepřetržitého trvání nájmu nejvýše 48 hodin) ani opční režim
uplatňování

daně

pro

účely

uskutečňování

ekonomické

činnosti

podle

§ 56a odst. 3 ZDPH. Podle přílohy 2 k ZDPH podléhají ubytovací první snížené sazbě daně
ve výši 15 %.
Osoba povinná k dani se nejčastěji stane plátcem daně z přidané hodnoty podle
§ 6 odst. 1 ZDPH překročením zákonného obratu 1 milion CZK za nejvýše
12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Místem plnění
bude podle speciálního pravidla § 10 odst. 1 ZDPH místo, kde se nemovitá věc nachází a
do zákonného obratu se započítávají pouze uskutečněná plnění s místem plnění
v tuzemsku. Hostitel, který překonal zákonný obrat má podle § 94 odst. 1 ZDPH

55.10.10 - Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu
55.20.11 - Ubytovací služby v chatách nebo v ubytovnách pro mládež
55.20.12 - Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek
55.20.19 - Ostatní krátkodobé ubytovací služby bez každodenního úklidu
55.30.11 - Služby tábořišť
55.30.12 - Služby kempů
55.90.11 - Ubytovací služby poskytované studentům na kolejích nebo internátech
55.90.12 - Ubytovací služby poskytované pracovníkům v ubytovnách
55.90.13 - Ubytovací apod. služby v lůžkových a lehátkových vozech a v jiných dopravních prostředcích
55.90.19 - Ostatní ubytovací služby j. n.
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povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve
kterém překročil stanovený obrat. Následné rozhodnutí má pouze deklaratorní
charakter, jelikož plátcem se osoba povinná k dani stane první dnem druhého měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (§ 6 odst. 2 ZDPH).
Vzhledem k tomu, že společnost Airbnb Ireland UC, private unlimited company
je osobou neusazenou v tuzemsku a hostitel bude vždy osobou povinnou k dani, je
nutné posoudit jejich vztah z pohledu intrakomunitární úpravy daně z přidané hodnoty.
Hostitel platí za zprostředkování ubytování společnosti Airbnb provizi stanovenou
procentem z ceny ubytování. Tato provize je úplatou ve smyslu ZDPH a osoba povinná
k dani, která není plátcem DPH, se stává identifikovanou osobou dnem přijetí služby od
osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku (§ 6h písm. a) ZDPH). Rovněž
této osobě vzniká povinnost podávat daňové přiznání a v něm přiznat daň z přijaté služby
(např.

ze

servisního

poplatku

za

použití

online

platformy)

fakturované

zprostředkovatelem. Za identifikovanou osobu se lze registrovat i před prvním přijetím
služby, a to dobrovolně dle § 97a v kontextu s § 6l zákona o DPH. Identifikovaná osoba
přiznává DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnost
odvádět daň z přidané hodnoty z tuzemských plnění. Zároveň nemá nárok na odpočet
daně z veškerých přijatých zdanitelných plnění. V této souvislosti upozorňujeme, že i
identifikovaná osoba musí nadále sledovat svůj obrat a v případě jeho překročení se
stává plátcem DPH se všemi souvisejícími daňovými dopady 46. Rozhodnutí o registraci
jako identifikovaná osoba má opět pouze deklaratorní charakter. Pro určení povinností
je nutné zkoumat, komu Airbnb poskytuje službu. Podle rozsahu služeb může službu
poskytovat jak hostiteli, tak i klientovi a oba mohou být v různém postavení ve vztahu
k DPH. Plnění podle Instrukce FS k Airbnb lze rozdělit do 5 režimů poskytnutí služby
zprostředkovatelem (Airbnb) hostiteli nebo klientovi:
A. Zprostředkovatel poskytuje elektronickou službu hostu (osoba, která se ubytuje v
rezervovaném ubytování), který vystupuje jako:
1. plátce DPH,
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2. osoba povinná k dani, která není registrována jako plátce DPH,
3. osoba nepovinná k dani.
B. Zprostředkovatel poskytuje elektronickou službu poskytovateli ubytování, který
vystupuje jako:
1. plátce DPH,
2. osoba povinná k dani, která není registrována jako plátce DPH47.
Host může být stejně jako zprostředkovatel příjemce služby od zprostředkující platformy
krátkodobého ubytování – typickým příkladem je tzv. sdílený poplatek za rezervaci
ubytování (varianta A. 1.). V této variantě se bude jednat o poskytnuté plnění, u kterého
bude muset plátce daně přiznat daň podle pravidel § 108 ZDPH (režim přenesené daňové
povinnosti v rámci EU) a zároveň mu vznikne nárok na odpočet za předpokladu splnění
obecných podmínek nároku na odpočet daně podle §§ 72-73 ZDPH.
Za předpokladu, kdy je host osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 1 ZPDH a zároveň
není plátcem daně z přidané hodnoty (nejčastěji fyzická osoba podnikající realizující
služební cestu viz varianta A.2.), vzniká mu povinnost přiznat daň obvykle jako ve
variantě A. 1. Není-li tato osoba identifikovanou osobu podle §§ 6g-6l ZDPH stává se jí
podle § 6h písm. a) ZDPH dnem přijetí (prvního) zdanitelného plnění s místem plnění
v tuzemsku (elektronicky poskytovaná služba zprostředkování krátkodobého ubytování)
od osoby neusazené v tuzemsku (Airbnb). Host musí podle § 97 ZDPH podat přihlášku
k registraci do 15 dnů ode dne, kdy se stal identifikovanou osobou podle příslušných
zákonných ustanovení. Instrukce FS k Airbnb uvádí: identifikovaná osoba přiznává DPH
z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnost přiznávat DPH z
tuzemských plnění. Zároveň ale nemá nárok na odpočet daně z veškerých přijatých
zdanitelných plnění. V této souvislosti upozorňujeme, že i identifikovaná osoba musí
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nadále sledovat svůj obrat a v případě jeho překročení se stává plátcem DPH se všemi
souvisejícími daňovými dopady 48.
Není-li host osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH (nejčastěji fyzická osoba
nepodnikající – viz varianta A.3.), povinnost odvést daň v tuzemsku zůstává na
zprostředkovali. Daň bude odvedena ve zvláštním režimu jednoho správního místa (tzv.
„Mini One Stop Shop“). Tento institut je harmonizován příslušnými předpisy EU a
spočívá

v administrativním

ulehčení

vybírání

DPH

uvnitř

EU

zejména

z telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky
poskytovaných služeb (za tu je považována i služba zprostředkování krátkodobého
ubytování prostřednictvím internetu). Princip spočívá v existenci jednoho správního
místa v tuzemsku (v případě Airbnb v Irsku), kam se odvádí veškeré daňové povinnosti
vzniklé v jednotlivých členských státech a následně je příslušnou finanční správou
celková daň distribuována do členských států. V České republice je tento režim
kodifikován v díle 2 hlavy V ZDPH. V obdobném postavení nemůže být nikdy hostitel,
neboť bude ve smyslu definice § 5 odst. 1 ZDPH vždy osobou povinnou k dani. Varianty
B. 1. a B. 2. vyvolávají stejné důsledky pro zúčastněné osoby jako varianty A. 1.
respektive A. 2.

5.3. Ostatní povinnosti hostitelů u krátkodobého ubytování
Provozování krátkodobého ubytování je spojeno s mnohými administrativními
povinnostmi vyplývající nejen z daňových předpisů, a to zejména u hostitelů. I přes
relativně nové odvětví zde existují podle současné právní úpravy povinnosti, které se
obecně vztahují buďto k oboru nebo k podnikání samému. Tato subkapitola bude
rekapitulovat povinnosti vyplývající z účetní legislativy, elektronické evidence tržeb a
některých dalších ustanovení daňových zákonů doposud nezmíněných v této kapitole.
Pro úplnost zde bude uvedena povinnost ryze nedaňové povahy, a to hlášení cizinců
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPC“), které je spjato
s poskytováním ubytovacích služeb všeho druhu.
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5.3.1. Evidence hospodářských transakcí
Povinnost vést účetnictví podle ZÚ se vztahuje na tzv. účetní jednotky, které jsou
pozitivně vymezeny v § 1 odst. 2 tohoto zákona. Obligatorně jsou účetními jednotkami
všechny právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky nebo zahraniční
osoby, které na tomto území podnikají nebo provozují jinou činnost (§ 1 odst. 2 písm. a),
b) ZÚ). Je-li tedy hostitel právnickou osobou, bude vždy evidovat o hospodářských
transakcích vyplývajících z přechodného ubytování podle platné účetní legislativy ČR. To
samé bude platit pro hosta ve formě tuzemské nebo zahraniční právnické osoby. Fyzické
osoby nejsou bez dalšího obligatorně účetními jednotkami. Ve smyslu § 1 odst. 2 písm.
e) ZÚ je účetní jednotkou povinně fyzická osoba zapsaná jako podnikatel v obchodním
rejstříku. Do obchodního rejstříku se podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVR“),
zapisují fyzické osoby povinně i volitelně. Povinně je do obchodního rejstříku zapsána
zejména fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České republiky, za
předpokladu, že její výnosy nebo příjmy (případně snížené o DPH) dosáhly za 2 po sobě
bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 CZK (§ 45 odst.
1 ZVR). Do kritéria obratu budou jednoznačně zahrnovány i tržby z krátkodobého
ubytování. Přestane-li zapsaná podnikající fyzická osoba splňovat toto kritérium může
volitelně požádat o výmaz zápisu z obchodního rejstříku. Volitelně může o zápis požádat
ve smyslu § 42 písm. b) ZVR jak tuzemská, tak i zahraniční fyzická podnikající osoba. Jak
z obligatorního, tak i fakultativního zápisu vyplývají pro zapsanou osobu v obchodním
rejstříku povinnosti spojené se zveřejňováním dokumentů podle § 66 a násl. ZVR.
Zveřejňovat je povinné zejména účetní dokumenty jako jsou výroční zprávy, účetní
závěrky (řádné, mimořádné i konsolidované) a výroční zprávy (§ 66 písm. c) ZVR). Účetní
jednotkou se může fyzická osoba podnikající stát také na základě svého rozhodnutí
(§ 1 odst. 2 f) ZÚ) nebo překročením obratu v rámci podnikatelské činnosti za
bezprostředně předcházející kalendářní rok ve výši 25 000 000 CZK. Vede-li fyzická osoba
podnikající účetnictví, vychází se z něho při stanovení základu daně ze samostatné
činnosti.
Nevede-li fyzická osoba podnikající účetnictví podle ZÚ a zároveň neuplatňuje
paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP, vede jiný typ evidence hospodářských transakcí
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pro účely zjištění základu daně z příjmu fyzických osob – daňovou evidenci ve smyslu
§ 7b ZDP. Hlavní rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je v okamžiku zachycení
výdajů/nákladů a příjmů/výnosů. Účetnictví je založeno na tzv. akruální (přírůstkové
bázi), kdy okamžikem zachycení výnosu nebo nákladu je datum jejich realizace (vzniku)
bez ohledu na příjem nebo výdaj peněžních prostředků. Naopak okamžikem realizace
příjmu nebo výdaje v daňové evidenci je datum pohybu peněžních prostředků bez
ohledu na okamžik realizace souvisejícího výnosu nebo nákladu. Účetnictví i daňová
evidence tak poskytuje rozdílně časově stanovený hospodářský výsledek, který je
základem daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Právnické osoby nemohou
stanovit základ daně z příjmů pomocí daňové evidenci (§ 23 odst. 2 ZDP a contrario).
Pokud fyzická osoba nevede účetní ani daňovou evidenci, může pro účely zjištění
základu daně pomocí paušálních výdajů ve smyslu § 7 odst. 7 ZDP evidovat pouze
záznamy o příjmech ze samostatné činnosti a evidenci souvisejících pohledávek
(§ 7 odst. 8 ZDP). Poslední možností evidence pro účely zdanění samostatné činnosti je
vedení evidence při stanovení daně paušální částkou podle § 7a odst. 7 ZDP. V tomto
případě daňový subjekt eviduje dosahované příjmy, související pohledávky a záznamy o
hmotném majetku používaném pro výkon činnosti. Ani jedna z možností v uvedená
v tomto odstavci není přípustná pro právnické osoby.
5.3.2. Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb byla v České republice zavedena zákonem
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEET“),
s úmyslem postupného náběhu pro různá odvětví ve čtyřech vlnách. Ubytovací a
stravovací služby uvedené v kvalifikaci NACE pod kódy 55 a 56 byly prvotními odvětvími
podléhající evidenci již od účinnosti zákona k 1. 12. 2016. Tzv. rozhodným příjmem u
fyzických osob je podle § 6 odst. 1 ZEET příjem ze samostatné činnosti s výjimkou příjmů
nahodilých. U právnických osob je v § 6 odst. 2 ZEET vymezen tento pojem obdobně.
Pozitivně jsou vymezeny v § 5 ZEET formální náležitosti pro evidovanou tržbu tak, že se
jedná zejména o platby v hotovosti nebo v jiných formách mající podobný charakter, za
což jsou považovány platby platebními kartami. Naopak se nejedná o převody na
bankovních účtech. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne
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12. prosince 201749 byla k 28. únoru 2018 zrušena povinnost evidovat tržby uskutečněné
platebními kartami, a to jak prostřednictvím online terminálu, tak i prostřednictvím
fyzických terminálů. Podle shora uvedeného se tedy na příjmy od Airbnb nebude
vztahovat elektronická evidence tržeb z důvodu, že příjmy jsou realizovány
prostřednictvím bankovních převodů. Povinnost evidovat tržbu by mohla vzniknout
eventuálně hostiteli, který by od klienta přijmul například doplatek za ubytovací nebo
jiné služby v hotovosti za předpokladu, že by se z jeho strany nejednalo o příjem
nahodilý.
Nesplněním povinností vyplývajících ze ZEET se fyzické nebo právnické osoby
dopustí přestupků, za které lze diferencovaně uložit pokutu do 50 000 nebo 500 000 CZK
podle závažnosti vyjmenovaných porušení.
5.3.3. Hlášení krátkodobě ubytovaných cizinců
Za ryze nefinanční povinností hostitelů Airbnb je považováno hlášení krátkodobě
ubytovaných cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména podle
§§ 99-102 tohoto zákona. Ohlašovací povinnost se vztahuje na ubytovatele, kteří jsou
podle § 99 odst. 1 ZPC vymezeni jako osoby poskytující ubytování za úhradu s výjimkou
vztahu osob blízkých. Hostitelé Airbnb tedy budou ubytovateli podle ZPC v zásadě vždy.
Za cizince je podle § 1 odst. 2 ZPC považována osoba fyzická, která není státní občanem
České republiky, včetně občana Evropské unie. Ubytovatel musí plnit podle § 100 ZPC
tyto povinnost:
•

Neprodleně oznámit úmrtí policii,

•

umožnit policii vstup do míst ubytování cizince, za předpokladu, že nebude porušeno
právo cizince na soukromí nebo rodinný život,

•

podle § 102 ZPC oznámit policii ubytování cizince,

•

zajistit cizinci důstojné prostředí k ubytování,

•

vydat cizinci na jeho vyžádání potvrzení o ubytování,

•

podle § 101 ZPC vést domovní knihu a na vyžádání ji předložit policii ke kontrole.

49

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/2016
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Ve smyslu § 102 ZPC je ubytovatel povinen oznámit ubytování cizince do
3 pracovních dnů od ubytování alternativně třemi způsoby: 1) předložením
přihlašovacího tiskopisu, 2) předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahující
údaje z osobních průkazů cizince, 3) prostřednictvím internetu vyplnit přihlašovací
tiskopis

do

aplikace

UbyPort

(dostupné

na

url

https://ubyport.policie.cz/UbyPort_Formular/).
Do domovní knihy podle § 101 ZPC zapisuje ubytovatel údaje v rozsahu
přihlašovacího tiskopisu včetně začátku a konce ubytování. V tomto dokumentu jsou
údaje seřazeny podle časového hlediska a záznamy musí být vedeny v listinné podobě
srozumitelně, přehledně, pravidelně a v aktuálním čase. Domovní kniha se archivuje po
dobu 6 let od posledního záznamu.
Porušením povinností podle tohoto zákona se ve smyslu § 156-157 ZPC dopustí
osoba přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 CZK.
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6. Místní poplatky plynoucí z pronájmu nemovitých věcí
Obce mohou podle § 1 ZMP vybírat pouze taxativně uvedené druhy místních poplatků.
V kapitole 1 bylo definováno, že pro pronájem nemovitých věcí z pohledu místních
poplatků připadají v úvahu poplatek z ubytovací kapacity (§ 1 písm. e) ZMP), případně
za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 1 písm. b) ZMP). Příslušný předpis jednotně
neupravuje konstrukční prvky místních poplatků. Z pohledu legislativně technického
členění daní jsou místní poplatky přímými i nepřímými daněmi v širším slova smyslu,
jelikož osoba poplatníka (nesoucí břemeno daně) a plátce (odvádí povinnou platbu do
rozpočtu) nemusí být totožná.
Poplatek z ubytovací kapacity je upraven v § 7 ZMP a jeho předmětem je pobyt
v ubytovací kapacitě sloužící k přechodnému ubytování za úplatu (§ 7 odst. 1 ZMP).
Podle současné právní úpravy tedy nepodléhá poplatku z ubytovací kapacity pobyt
v bytových nebo nebytových prostorech, které nejsou určeny k přechodnému
ubytování. Výjimkami z poplatkové povinnosti jsou osobní osvobození u přechodného
ubytování studentů a žáků a věcné osvobození u zdravotnických, lázeňských zařízeních
nebo v zařízeních sloužících sociální a charitativním účelům (§ 7 odst. 2 ZMP). Z
§ 7 odst. 3 ZMP vyplývá nepřímá povaha tohoto poplatku, neboť poplatek z ubytovací
kapacity vybírá ubytoval (plátce) od hosta (poplatníka) a následně je poplatek odveden
do rozpočtu obce. Sazba poplatek je stanovena v závislosti na výši stanovenou obecně
závaznou vyhlášku obce vydanou v samostatné působnosti až do výše 6 CZK za každé
využité lůžko a den, případně stanovenou po dohodě s ubytovatelem roční paušální
částkou (§ 7 odst. 4 ZMP). Dne 21. 9. 2018 předložila vláda sněmovně návrh novely ZMP
evidované ve sněmovním tisku č. 286, která mimo jiné předpokládá zvýšení sazby
poplatku z 6 CZK až na 21 CZK s účinností k 1. lednu 2020 a až 50 CZK s účinností
k 1. lednu 2021. Má také dojít ke změně názvu poplatku z „poplatku z ubytovací
kapacity“ na „poplatek z pobytu“ z důvodu specifikace předmětu poplatku v reakci na
trend sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobého ubytování. Nejčastěji je tento typ
služeb podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu poskytován v bytech, které
k poskytování ubytovacích služeb určeny nejsou, a proto na ně ani nedopadá tento
poplatek. Celkově novela předpokládá zavedení precizní terminologie analogicky
k úpravě daní v užším slova smyslu. K 29. 7. 2019 byl zákon schválen Poslaneckou
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sněmovnou ČR, ovšem dne 24. 7. 2019 byl na základě schůze Senátu vrácen sněmovně
s pozměňovacími návrhy a doposud tedy nenabyl platnosti50 (dále jen „Důvodová zpráva
novely ZMP“).
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je podle současné právní úpravy zakotven v
§ 3 ZMP. Předmětem poplatku je přechodné, úplatné pobývání v lázeňských místech a
v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace
(§ 3 odst. 1 ZMP). Osobní osvobození požívají osoby se zdravotním pojištěním, osoby
mladší 18 let a starší 70 let, vojáci v základní službě a osoby vykonávající civilní službu.
Stejně jako poplatek z ubytovací kapacity je poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
konstruován jako nepřímá daň v širokém slova smyslu. Podle § 3 odst. 3 ZMP poplatek
z ubytovací kapacity vybírá ubytoval (plátce) od hosta (poplatníka) a následně je
poplatek odveden obci. Má-li tedy obec zavedena tento druh poplatku, podléhá mu
krátkodobý lázeňský nebo rekreační pobyt bez ohledu na druh nemovité věci, ve které
je tato služba provozována. Souběh poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt není vyloučen. Sazba poplatku činí až 15 CZK za osobou a za každý
i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Poplatek lze stanovit paušální
částkou na týdenní, měsíční nebo roční bázi (§ 3 odst. 5 ZMP). Podle Důvodové zprávy
novely ZMP a vládního návrhu novely ZMP má dojít ke sjednocení poplatku z ubytovací
kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nově do poplatku z ubytování.
Předmětem tohoto uvažovaného poplatku bude úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Přijetí této novely
by mimo možnosti skokového navýšení mělo dojít k vyšší právní jistotě při identifikaci
poplatkových povinností spojených s krátkodobým ubytováním prostřednictvím služeb
sdílené ekonomiky.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené
s pronájmem nemovitých věcí podle právní úpravy České republiky. V úvodu byly pro
účely práce vymezeny pojmy „Pronájem nemovitých věcí“ a „Povinné platby plynoucí
z pronájmu nemovitých věcí“. V OZ byl smluvní typ pronájmu nahrazen pojmem nájem,
a proto pojem pronájem bylo nezbytné vymezit v širokém slova smyslu, a to jako
oprávnění, jehož hlavním obsahem je užívací právo (ius utendi) k nemovité věci
v právním slova smyslu osoby odlišné od vlastníka vykonávané touto osobou ve svůj
prospěch.
Z absolutních majetkových práv splňovaly zavedenou definici pouze instituty
práva stavby, služebnosti a reálná břemena. Zástavní a zadržovací právo nebylo zařazeno
z důvodu nemožnosti vykonávat užívací právo na předmětné věci, což je v souladu
s účelem těchto institutů, kterým je zajištění a uspokojení věřitele v případě nesplnění
závazku ze strany dlužníka řádně a včas. Absolutní majetková práva správy cizího
majetku a svěřenského fondu byly z dalšího zkoumání vyřazeny z důvodu výkonu
užívacího práva správce cizího majetku nikoliv ve vlastní, ale v cizí prospěch. V druhé
kapitole jsou vybrané instituty blíže popsány a zároveň jsou zařazena předmětná
relativní majetková práva související s pronájmem nemovitých věcí. Konkrétně se jedná
o smluvní typy nájmu, ubytování/přechodný nájem, výpůjčky, pachtu a výprosy. Mimo
to je možné samozřejmě uvažovat o nepojmenované smlouvě. Vzhledem k nemožnosti
exaktního vyjádření ovšem tato varianta do práce nebyla zařazena.
Pojem povinné platby byl definován v souladu s teorií finančního práva. Lze za ně
považovat daně v úzkém slova smyslu, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Za jiná
obdobná peněžitá plnění označujeme cla a veřejná pojistná. Z kategorie daní v úzkém
slova smyslu nebyly zcela zařazeny selektivní spotřební daně podle ZSPD, daň silniční,
daň z hazardu ani Energetické daně. Všechny tyto daně mají obsahově povahu
selektivních spotřebních daní (vyjma daně z hazardu jako daně sui generis) a zároveň
nemovitá věc v právním slova smyslu není nikdy vybranou komoditou/aktivitou ke
zdanění. Z majetkových daní nebyly zařazeny ani daň z nemovitých věcí ani daň z nabytí
nemovitých věcí. Poplatníkem daně z nemovitých věcí je ve většině případů vlastník, a
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nikoliv tedy osoba vykonávající užívací právo prostřednictvím výše uvedených institutů.
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí jsou úplatné převody vlastnického práva
k nemovité věci, ke kterému nedochází u vybraných institutů pronájmu. Specifikum
zdanění práva stavby touto daní není uvažováno. Dále jsou zkoumány daň z příjmů
fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty. Poplatky můžeme dělit na státní
a místní, a státní poplatky dále rozdělit na soudní a správní. Soudní poplatky slouží
k úhradě soudní administrativy a nesouvisí tak přímo s pronájmem nemovitých věcí
podobně jako správní poplatky, které slouží na úhradu úkonů státní správy. Pro práci
jsou tedy dále relevantní pouze místní poplatky, konkrétně poplatek z ubytovací
kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Z veřejných pojistných jako daní
v širokém slova smyslu jsou v práci zařazeny pojistné na sociální zabezpečení a pojistné
na veřejné zdravotní pojištění.
V třetí v čtvrté kapitole práce jsou podrobně rozebrány odvodové povinnosti na
povinné platby z vybraných institutů pronájmu nemovitých věcí z pohledu daně z příjmů
fyzických i právnických osob, veřejných pojistných a daně z přidané hodnoty. U daně
z příjmů fyzických osob je stěžejní zařazení druhu příjmu z daného institutu do
správného dílčího základu daně. Tato volba má poté i zásadní důsledky na odvodové
povinnosti na veřejná pojistná. Základ daně z příjmů právnických osob není dělen do
dílčích základů daně a zároveň konstrukce této daně neumožňuje využití paušálních
výdajů jako u fyzických osob. Typologicky bezúplatné smlouvy jako je výpůjčka a výprosa
je u právnických i fyzických osob nezbytné zkoumat z pohledu zdanění bezúplatných
příjmů a jejich osvobození od daně. U daně z přidané hodnoty může docházet
k osvobození plnění nebo k eventuálnímu opčnímu zdanění u nájmu nebo pachtu.
Ubytovací služby jsou zatěžovány první sníženou sazbou daně. U DPH je také nezbytné
správně identifikovat související registrační a evidenční povinnosti, které mají následně
vliv na podávání daňových tvrzení a evidence pro účely této daně.
Pátá kapitola se zaměřila na zdanění krátkodobých ubytování prostřednictvím
sdílené ekonomiky. Institut krátkodobého ubytování je jeden ze způsobů pronájmu
nemovitých věcí. U využívání těchto služeb zpravidla nedochází podle OZ k uzavření
smlouvy o nájmu nebo o ubytování a autor zastává názor, že dochází k uzavření
nepojmenované smlouvy. Ve světle Instrukce FS k Airbnb je potřeba zdaňovat tyto
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příjmy vždy v režimu samostatné činnosti, a nikoliv jako nájem nemovité věci nezařazené
v obchodním majetku. Z pohledu daně z přidané hodnoty se bude jednat o ubytovací
službu podle členění CZ-CPA, která bude podléhat první snížené sazbě daně. Vzhledem
k mezinárodnímu prvku vyskytujícímu se u daně z přidané hodnoty je nezbytné důsledně
identifikovat veškeré zákonné povinnosti. Hostitel se zpravidla ihned stane
identifikovanou osobou a při vyšším obratu eventuálně i plátcem DPH. I klient (host)
musí službu krátkodobého ubytování správně vypořádat s ohledem na postavení jeho
osoby k dani z přidané hodnoty. Závěrem této kapitoly jsou pro komplexnost
identifikovány některé další povinnosti související s krátkodobým ubytováním
v prostředí sdílené ekonomiky jako jsou povinné evidence hospodářských transakcí
(účetnictví, daňová a případně jiná evidence), evidování tržeb v režimu elektronické
evidence tržeb nebo ryze nefinanční povinnost ohlašování ubytování cizinců (mimo
občanů Evropské unie).
Závěrečná kapitola se věnuje poslednímu okruhu povinných plateb vyplývajících
z pronájmu nemovitých věcí. Z taxativně vymezených místních poplatků jsou pro
pronájem nemovitých věcí relevantní pouze poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za
lázeňský a rekreační pobyt. Identifikace poplatkové povinnosti je vzhledem k zastaralé
zákonné konstrukci složitá zejména u krátkodobého ubytování prostřednictvím služeb
sdílené ekonomiky. I proto je v legislativním procesu novela příslušného zákona
sjednocující oba tyto poplatky (nově by se mělo jednat o poplatek z ubytovací kapacity)
a která vyjasňuje terminologii i ve vztahu ke krátkodobému ubytování. Po
novelizovaném znění zákona se předpokládá zvýšení horní hranice tohoto druhu
poplatku.
Pro zvýšení právní jistoty je nezbytné přijmout změnu současné právní úpravy
v oblasti soukromého i veřejného práva a udržovat legislativu v souladu se současnými
trendy ve všech oblastech hospodářství, zejména však v dynamicky se rozvíjejícím
odvětví sdílené ekonomiky. Pro oblast soukromého práva je nezbytné precizněji stanovit
rozdíl mezi smlouvou o ubytování a nájemní smlouvou. Smluvní typ smlouvy o ubytování
by neměl být omezen pouze na ubytování v (ubytovacích) zařízeních k tomu určených
(hotely, noclehy) a nájem výslovně vymezen jako pasivní povinnost něco strpět nebo se
něčeho držet. S teoretickými východisky v Instrukci FS k Airbnb lze souhlasit, jelikož
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nejsou v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jsou shodné s judikaturou
Soudního dvora EU a ve shodě se skutečným obsahem závazkového právního vztahu.
V případě, že bude přijata kvalitní soukromoprávní úprava této problematiky,
veřejnoprávní předpisy v oblasti daní a pojistného mohou na tato ustanovení odkázat
při definicích jednotlivých druhů zdanitelných příjmů a zajistit tak jistotu daňových
subjektů ohledně jejich finálního zdanění. Aktuálně přijímanou novelizační legislativu
místních poplatků lze hodnotit jako kvalitní vzhledem k terminologickému a
obsahovému přiblížení podstatně propracovanější legislativě v oblasti daní.
Oblast pro další zkoumání je mezinárodní srovnání přístupu lokálních finančních
správ ke zdanění služeb typu Airbnb, zejména zhodnocení kvality legislativní úspory a
nástrojů pro efektivní zdanění těchto služeb. Vzhledem k tomu, že se sdílená ekonomika
neustále rozvíjí do dalších odvětví hospodářství, dalším námětem pro výzkum mohou
být jiné oblasti cestovního ruchu, jako jsou služby přepravy osoby (Uber, Bolt, Lyft) nebo
sdílení automobilů, elektrických kol a jiných městských dopravních prostředků.
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Název diplomové práce: Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb
Abstrakt
Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené
s pronájmem nemovitých věcí podle právní úpravy České republiky. Práce pracuje
s pojmem pronájem vymezený autorem pro účely práce nikoliv ve vztahu ke smluvnímu
typu ale k rozsahu vyplývajícího oprávnění k užívání nemovité věci. Za povinné platby
jsou identifikovány vybrané daně v úzkém slova smyslu (daň z příjmů fyzických i
právnických osob a daň z přidané hodnoty), veřejná pojistná (pojistné na sociální
zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a místní poplatky relevantní pro
pronájem nemovité věci. V práci jsou instituty nájmu, ubytování/přechodného nájmu,
výpůjčky, pachtu, výprosy, služebnosti, reálných břemen a práva stavby detailně
popsány z pohledu občanského práva a jsou k nim přiřazeny konkrétní daňové
povinnosti. Z absolutních majetkových práv nevyhovují zavedené definici pronájmu
nemovité věci instituty zástavního a zadržovacího práva ani správa cizího majetku včetně
svěřenského fondu. V samostatné kapitole je probírán fenomén sdílené ekonomiky
v oblasti krátkodobého ubytování zprostředkovaného prostřednictvím internetu
službami typu Airbnb a booking.com, a to jak z pohledu povinných plateb, tak i jiných
souvisejících finanční a nefinanční povinností jako jsou evidence hospodářských
transakcí, elektronická evidence tržeb nebo evidence cizinců. Analyzovány jsou zejména
předložené argumenty Finanční správy ČR publikované dne 11. 10. 2017 vycházející
z občanského zákoníku a některých rozsudků Soudního dvora EU (typové znaky nájmu,
ubytování/přechodného nájmu, definice podnikání) pro posouzení druhu příjmů
z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. Práce se
také zabývá problematikou zatížení těchto typů služeb místními poplatky a nastiňuje
podobu nově zamýšlené právní úpravy.
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Title of the thesis: Lease of real estates from the perspective of mandatory payments
Abstract
The aim of this diploma thesis was mainly to describe the mandatory payments
connected with the lease of real estates according to the legal regulation of the Czech
Republic. The thesis works with the term lease defined by the author for the purposes
of this writing not in relation to the contract type but to the extent of the resulting
license to use the real estates. Mandatory payments are identified in the strict sense of
the term (personal and corporate income tax and value added tax), public insurance
(social security and public health insurance) and local fees relevant to the lease of real
estate. In this thesis, the institutes of lease, accommodation / temporary lease
borrowing, tenure, informal lease, servitude, chief rent and right of building are
described in detail from the civil law point of view and they are assigned specific tax
obligations. In terms of absolute property rights, the institutes of pledge and lien and
the management of foreign assets, including the trust fund, do not meet the established
definition of lease of real estates. A separate chapter discusses the phenomenon of
shared economy in the area of short-term accommodation mediated via the Internet
through services such as Airbnb and booking.com, both in terms of mandatory payments
and other related financial and non-financial obligations such as economic transaction
records, electronic sales records or records of foreigners. In particular, the submitted
arguments of the Financial Administration of the Czech Republic published on 11
October 2017 based on the Civil Code and certain judgments of the Court of Justice of
the EU (types of lease, accommodation / temporary lease, business definition) for
assessing the type of income persons and value added tax. This thesis also deals with
the issue of the burden of these types of services by local fees and outlines the form of
the newly envisaged legislation.
Keywords: Real Estate, Taxes, Shared Economy
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