10 ZÁKLADNÍCH BODŮ, NA KTERÉ JE DOBRÉ PAMATOVAT,
ŘEŠÍTE-LI ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z „PRONÁJMU“ CHATY

1. O V Ě Ř I T , Z D A J E P O S K Y T O V Á N N Á J E M N E B O U B Y T O V A C Í S L U Ž B A

Činnost, kterou většina z nás nazývá pronájmem či nájmem, se bohužel za nájem v
mnoha případech nepovažuje, správně bychom ji měli nazvat ubytovací službou.
K ubytovací službě se však váže mnohem širší rozsah povinností než k nájmu. Jak tedy
tyto dvě činnosti rozlišit?
Zjednodušeně lze uvést, že nájem je většinou poskytován na delší období a pouze při
zajištění nezbytných služeb (dodávky vody, tepla atd.), běžnou údržbu zajišťuje
nájemce. Ubytovací služba je naproti tomu většinou poskytována na kratší období a
často doprovázená širším rozsahem služeb (např. poskytnutí ložního prádla,
toaletních potřeb), ubytovaný údržbu nezajišťuje. Kritérií, jež byste měli vzít v úvahu
při rozlišení těchto činností, je více a najdete je např. v tomto odkazu.
Jaké jsou povinnosti, na které je dobré pamatovat v souvislosti s poskytováním
ubytovacích služeb? Vysvětlíme si je na jednoduchém příkladu. Paní Eva je celoročně
zaměstnána na plný úvazek jako učitelka, zaměstnání bylo dosud jediným zdrojem
jejich příjmů. Na prázdniny se rozhodla nabídnout svou chatu hostům k týdenním
rekreacím. Chata je plně vybavena, hostům poskytuje ložní prádlo i toaletní potřeby.
Nabídku ubytování zveřejnila prostřednictvím zahraniční i tuzemské internetové
online platformy, kterým bude za zprostředkované ubytování platit servisní poplatek.
Na co by měla paní Eva pamatovat?

2. OZNÁMIT ZAHÁJENÍ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ÚŘADŮM

Poskytování ubytovacích služeb je živností volnou. Významným zjednodušením je
možnost vyplnit na živnostenském úřadě při žádosti o živnostenský list „Jednotný
registrační formulář“, prostřednictvím kterého lze oznámit zahájení samostatné
výdělečné činnosti na Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu i
podat na finanční úřad přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob a
případně i dalším daním. Podrobné informace najdete např. zde.
3. ZVÁŽIT PŘIJÍMÁNÍ TRŽEB V HOTOVOSTI

Ubytovací služby spadají pod EET již od 1.12.2016, proto je dobré se seznámit, za
jakých podmínek je potřeba tržbu elektronicky evidovat. Podrobné informace k EET
najdete například zde.
4. SEZNÁMIT SE S POVINNOSTMI ZE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Povinnost podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob dle § 39 ZDP
byla zmíněna již v bodě 2. Dosáhne-li paní Eva z ubytovacích služeb příjmů vyšších
než 6 000 Kč, bude mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle
§ 38g ZDP. Příjmy ze živnostenského podnikání se zdaňují podle § 7 ZDP. Od příjmů
lze odečíst skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo
pro zjednodušení výdaje ve výši 60% příjmů (maximálně do částky 1,2 mil Kč).
5. SEZNÁMIT SE S POVINNOSTMI ZE ZÁKONA O DPH

Většina podnikatelů je přesvědčena o tom, že pokud nejsou plátci DPH a nehrozí jim
překročení obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci, tak pro ně ze zákona o dani
z přidané hodnoty nevyplývají žádné povinnosti. Bohužel tomu tak není. Dnem, kdy
paní Eva přijme výše uvedenou službu od zahraniční internetové online platformy,
která je podle § 4 odst. 1 písm. l) ZDPH považována za osobu neusazenou v tuzemsku,
stane se identifikovanou osobou podle § 6h ZDPH. Jaké z toho vyplývají povinnosti?
Paní Eva musí na finanční úřad podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve
kterém se stala identifikovanou osobou (§ 97 ZDPH). Musí také podat přiznání k DPH
(§ 101 ZDPH), ve kterém přizná daň pouze z výše uvedených služeb přijatých od
osoby neusazené v tuzemsku (§ 108 odst. 3 ZDPH). Nárok na odpočet DPH na vstupu
nemá.

6. SEZNÁMIT SE S POVINNOSTMI ZE ZÁKONA O DANI SILNIČNÍ

Bude-li paní Eva využívat v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb automobil
registrovaný v ČR, bude tento automobil předmětem silniční daně.
7. SEZNÁMIT SE S POVINNOSTMI KE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ A ČSSZ

Pro paní Evu je podnikání vedlejší činností, po skončení roku bude muset podat
přehled OSVČ na zdravotní pojišťovnu i ČSSZ. Dosáhne-li z podnikání zisku, bude z něj
muset vždy platit pojistné zdravotní pojišťovně, vůči České správě sociálního
zabezpečení bude platit povinně pouze v případě, že zisk dosáhne stanovené
rozhodné částky.
8. SEZNÁMIT SE S VYHLÁŠKOU OBCE UPRAVUJÍCÍ MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatek z pobytu je obecně stanoven v Zákoně o místních poplatcích č. 565/1990
Sb., obce však ve svých vyhláškách upřesňují podmínky jejich výběru.
9. SEZNÁMIT SE S POVINNOSTMI ZE ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ

Základní podmínky, za kterých musí ubytovatelé hlásit pobyt cizinců policii, jsou
uvedeny v §§ 99 -102 tohoto zákona.
10. UVĚDOMIT SI "ZÁJEM" ÚŘADŮ O POSKYTOVATELE UBYTOVÁNÍ

Osoby poskytující ubytování přes internetové platformy jsou již několik let
předmětem zájmu finančních úřadů. Finanční správa vydala k této problematice
podrobný dokument, při jeho čtení však berte v úvahu, že byl zveřejněn v roce 2017,
proto již nemusí být některé informace aktuální (např. platba kartou a EET).
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