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Daně a finanční poradce  

– aneb platíte řádně své daně ? 
 

 

 

 

 

Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží, a proto jsme si pro Vás připravili materiál, 

který Vám právě ve vyplňování daňového přiznání pomůže. V následujících řádcích navíc naleznete 

informace o specifikách, týkajících se činnosti finančních poradců, kde se zaměříme hlavně na daň z příjmu 

a DPH.  

Věříme, že Vám tento materiál ulehčí Vaši práci, a vyplňování daňové přiznání hravě zvládnete. Pro více 

informací případně navštivte náš nový portál www.radce.cz, kde rovněž najdete vše potřebné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Jurák – daňový poradce 
 

 

http://www.radce.cz/
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1. Zdanění finančních poradců 
 

Příjmy finančních poradců se obecně zdaňují jako příjmy z podnikání dle §7 zákona o daních 

z příjmu (ZDP). A to bez ohledu na to, zda finanční poradci (dále jen poradci) podnikají buď na základě 

svých „licencí“, jako je třeba pojišťovací či investiční zprostředkovatel, anebo na základě 

živnostenského listu v případě zprostředkování úvěru či poradenství. Mimo podnikání jako finanční 

poradce mohou poradci podnikat i v jiných činnostech. (tento materiál neuvažuje s možností podnikání 

pomocí právnické osoby nebo s vedením podvojného účetnictví jako OSVČ)    

  

Proto je důležité, zejména v případě uplatňování paušálních výdajů sledovat jednotlivé příjmy dle 

činností! Činnosti totiž nelze libovolně zaměňovat. Např. nelze zaměňovat zprostředkování dle 

Živnostenského zákona s činností pojišťovacího zprostředkovatele.  

Rovněž vzhledem k rizikům plátcovství DPH (doporučujeme podrobněji prostudovat část kapitoly o 

DPH) je vhodně pravidelně sledovat obrat pro dosažení plátcovství DPH, kam se započítávají veškeré 

plnění dle DPH tedy např. i příjmy z pronájmu)  
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2. Příjmy finančního poradce, aneb opravdu daníte vše? 

 

Mnohdy se stává, že poradci (OSVČ) na některé příjmy ze své činnosti zapomínají. Nejčastěji se 

opomínají ty příjmy, které fyzicky nepřijdou na účet, tedy tzv. nepeněžní příjmy. Může se jednat třeba o 

poskytnutí zájezdu, zápočet na stornokontu a podobně. Stát se to samozřejmě může každému, ovšem 

správná identifikace příjmů je velice důležitá pro určení nákladů (v případě uplatňování paušálních 

výdajů) a v případě plátcovství DPH. 

 

2.1. Peněžní příjmy finančního poradce 

 

Peněžní příjmy, které chodí na účet nebo v hotovosti do pokladny, není většinou problém evidovat. 

Příjmy OSVČ se pak zdaňují ke dni, kdy jsou připsány na účet. Rozdělení druhů příjmů je pak důležité 

zejména pro výpočet paušálních výdajů a rovněž v případě DPH. 

 

 

Jedná se kupříkladu o tyto následující druhy příjmů: 

 provize; 

 poradenství; 

 paušální odměna; 

 úhrada kanceláře; 

 reklama na autě; 

 zprostředkování ostatních činností (reality,…); 

 zprostředkování drahých kovů 

 

Dobrá rada: 

 

I když dle žádného zákona není povinností podnikatele založit si bankovní účet, pro větší přehlednost 

jej však doporučujeme zřídit. Nejideálnější je pak účet podnikatelský, kdy je možné všechny platby 

přesně evidovat.  

 

Daňový tip: 

 

Na veškeré podnikatelské činnosti je nutné mít ŽL nebo povolení k podnikání dle speciálních zákonů. 

V případě, že na daný typ činnosti nemáte povolení, budou příjmy zdaněny dle §10, u kterých je možné 

uplatnit jen skutečné výdaje a to jen ty, které přímo souvisí s daným příjmem. Nehledě na pokuty ze 

strany živnostenského úřadu či regulátora. 
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2.2. Nepeněžní příjmy finančního poradce 

Identifikace nepeněžních příjmů je vždy o něco obtížnější než v případě příjmů peněžních. A to pak 

zejména v případech, kdy Vám účetnictví zpracovává externí partner, který nemá všechny potřebné 

informace.  

 

Existují dva nejčastěji opomíjené nepeněžní příjmy. Prvních z nich je stornokonto a druhým pak tzv. 

benefity od finančních institucí, jako jsou třeba dárky za výkon poradce, nejrůznější poukázky do 

wellness center, zájezdy atd. 

2.2.1. Stornokonto 

 

Hlavním nepeněžním příjmem jsou příjmy z tzv. stornokont, kdy jsou části provizí po určitou 

dobu zadržovány partnerem, kdy v průběhu tohoto období však klient zprostředkovaný produkt 

stornoval, a Váš partner tak musí vrátit celou část provize. Tato „vratka“ je ovšem uhrazena 

z provizí jiných zadržených smluv.  

Z pohledu daňového účetnictví tak dochází na jedné straně k výplatě zadržené provize za 

smlouvu A a ihned k „vratce“ provize za smlouvu B. Fyzicky tak žádné příjmy nepřijdou, ale účetně 

se jedná jak o výdaje, tak o příjmy. Pokud tedy není o tomto zápočtu účtováno, dochází poté ke 

špatnému výpočtu daní. 

2.2.2. Příjmy motivačního charakteru 

Veškeré benefity kupříkladu v podobě finančních poukázek, zájezdů a ostatních dárků jsou 

nepeněžním příjmem podnikatele. Dárce těchto předmětů, tedy solidní obchodní partner, by měl 

pokaždé obdarovávaného poradce informovat o skutečné výši těchto nepeněžních příjmů. 

V případě, že obchodní partner poradce neinformuje, je jeho povinností zjistit si výši nepeněžních 

darů sám.  

 

Ne všechny motivační příjmy jsou však nepeněžním příjmem. Jedná se zejména o tyto: 

 Příjmy reklamního charakteru u darů do výše 500,-Kč – v tomto případě se jedná o 

reklamní materiály, které poradce používá pro své podnikání a prezentaci finančního 

partnera. U darů nad 500,-Kč, může finanční úřad tyto reklamní předměty označit za 

nepeněžní příjem, a to zejména u darů, které by mohly sloužit pro osobní použití poradce 

(např. reklamní notebook, IPAD, drahý alkohol atd. ). U většího množství obdržených 

reklamních produktů si pak doporučujeme vést podrobnou skladovou evidenci. 

 Příjmy, u kterých slouží poradce pouze jako „třetí strana“. Nejčastěji se jedná o drobnosti 

při uzavírání smluv. Zde poradce figuruje jen při předán daných odměn. Podobně jako u 

reklamních předmětů doporučujeme vést podrobnou evidenci. 

 Nepeněžní příjmy v podobě zaplaceného stravování a školení. – Finanční úřady zatím 

nepeněžní plnění v oblasti školení nedoměřují, a to zejména z toho důvodu, že většina 

poradců podléhá povinnosti účastnit se odborných školení, kdy tato povinnost u 

některých činností vyplývá dokonce ze zákona. 

Pozor! 

Velice problematická může být situace, kdy finanční partner za finančního poradce platí 

například kancelář, automobil či třeba mobilní telefon. 
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2.2.3. Ostatní nepeněžní příjmy 

 

Obecně se nepeněžním příjmem pak také rozumí veškeré příjmy v podobě zápočtů služeb mezi 

jednotlivými podnikateli, například v podobě výměnné reklamy či podobných služeb. Podrobnosti 

v této oblasti se můžete dozvědět na již výše zmíněných webových stránkách www.radce.cz. 

 

2.3. Ostatní příjmy finančního poradce 

 

Je velice mnoho finančních poradců, kteří nepodnikají jen v této oblasti. Informace z tohoto 

materiálu lze však přiměřeně použít i pro ostatní příjmy vstupující do daňového základu 

podnikatele/OSVČ/poradce. 

Víte, že..? 

 

…si správce daně může bez problémů zjistit vaše příjmy od jednotlivých bank a pojišťoven? 
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3. Výdaje, aneb evidujete si skutečně všechny? 
 

Finanční poradce může uplatňovat při stanovování daňového základu paušální výdaje nebo výdaje 

skutečné. Níže se budeme věnovat jejich jednotlivým druhům a zaměříme se právě na výdaje, vznikající 

finančním poradcům. 

 

Evidujete veškeré výdaje ? 

 

Každý podnikatel a obzvlášť finanční poradce by měl mít přehled o veškerých výdajích a nákladech, které 

mu v souvislosti s jeho podnikáním vznikají. Z toho lze pak velmi jednoduše vyčíst, zda je jeho činnost 

zisková nebo ztrátová, kde má možnost uspořit, kolik vydává např. za reklamu atd.  

 

Daňový tip! 

 

Doporučujeme evidovat jak daňové, tak nedaňové výdaje související s Vašim podnikáním z následujících 

důvodů: 

 podpora průkaznosti knihy jízd 

 průkaznost finanční kontroly 

 a rovněž v případě, stanete-li se plátcem DPH 

 

3.1. Paušální výdaje 

Pokud je to pro podnikatele výhodnější a jednodušší (nechce vést podrobnou evidenci), 

doporučujeme podnikateli dle §7 odst. 7 Zákona o daních z příjmů využít paušálních výdajů. Mnoho 

poradců vzhledem k poměrně vysokým paušálům používá právě paušální výdaje a neeviduje 

účtenky, což snižuje náročnost vedení účetnictví. Klientům však doporučujeme účtenky evidovat i 

v případě paušálu. 

 

3.1.1. Přehled paušálních výdajů v roce 2012 a 2013 

 

Paušální výdaje vypočteme procentem z jednotlivých příjmů, a to dle jednotlivých 

podnikatelských činností; 

 

 80% z příjmů ze zemědělské výroby, ledního a vodního hospodářství a ze živností řemeslných; 

 60% z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných) – jedná se o živnosti volné, koncesované a 

vázané; 

 40% z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti – jedná se např. o 

autorské honoráře, příjmy z nezávislých povolání (lékaři, daňoví poradci), dále příjmy 

tlumočníků, znalců, insolvenčních správců apod.; 

 30% z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 
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3.1.2. Omezení uplatnění paušálních výdajů 

 Zákon znemožňuje uplatnění výdajových paušálů osobě, která je členem sdružení bez právní 
subjektivity, ve kterém si jednotliví členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. 
 

  Totéž platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje 
nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů. 
 

 Výše paušálního výdaje se počítá ze všech příjmů a není možné použít paušální výdaje např. u 
pojištění a u poradenství použít skutečné výdaje. 

 

 V paušálních výdajích jsou veškeré náklady (včetně mezd zaměstnanců, odpisů…). 

 
Pokud poradce spolupracuje s více společnostmi, jako je třeba pojišťovna nebo banka, a pokud 
nemá specifické příjmy, je rozdělení činnosti jednoduché. Horší je to však kupříkladu tehdy, pracuje-
li poradce pro MLM (MultiLevelMarketing), kde jsou manažeři placeni buď paušálem, anebo 
rozdílovou provizí. Zde pak totiž záleží na konkrétním posouzení provizního schématu té které 
společnosti. Odborně zdatná MLM společnost by měla dávat finančnímu poradci přehled 
jednotlivých druhů činností.  

 

3.1.3. Nejčastější druhy příjmů a výše paušálu 

 

 provize 
 
Jednotlivé provize je nutné rozdělit dle jednotlivých činností. Tam, kde je povinností poradce mít 
k provozování činnosti ŽL (např. u zprostředkování stavebního spoření či úvěrů), využije poradce 
60% paušál. Tam, kde je nutné mít specifickou licenci (např. pojištění), se použije paušál 40%. 
 

 meziprovize  
 
V případě tzv. meziprovizí je nutné prostudovat si provizní řád a na základě výše uvedených 
pravidel pak postupovat podobně jako u provizí. 
 

 poradenství 
 
Jelikož je k výkonu poradenství bezpodmínečně vlastnit ŽL, poplatník použije 60% paušál.  
 

 paušální odměna 
 
V tomto případě je potřeba posuzovat, od jakého finančního partnera pochází daná odměna, 
s jakou činností souvisí a co je přesně uvedeno ve smlouvě. V případě, že souvisí jak s činnostmi 
se 40% paušálem, tak s paušálem 60%, je vhodné zvolit si věrohodný model pro rozdělení příjmů. 
A to například dle výše provizí a meziprovizí za jednotlivé smlouvy. 
 

 úhrada nákladů kanceláře 
 
Zde je postup stejný, jako v případě paušální odměny. 
 

 reklama na autě 
 

Protože se jedná o příjem z reklamy, poplatník použije 60% paušál. 
 

 zprostředkování ostatních činností (reality, drahé kovy,…) 
 
K výkonu takovýchto činností je třeba mít ŽL. Poplatník tak použije 60% paušál. 
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3.1.4. Změny u paušálních výdajů v  roce 2013 

 
Uplatňování paušálních výdajů je pro většinu podnikatelů tak výhodné, že od nich stát prakticky 
nevybírá žádné daně. Proto k 1. 1. 2013 došlo k omezení paušálních výdajů a to dvěma zásadními 
kroky, které naleznete níže. 

 

 omezení výše paušálu 
 

 u příjmů podléhajících paušálu 40%, je paušální výdaj omezen na max. 800 000,-Kč 

 u příjmů z pronájmu na max. 600 000,-Kč. 
 
 
Dobrá rada! 
 
Plánujete-li v roce 2013 příjmy vyšší než 2 miliony Kč, je nutno posoudit, zda vůbec a jak se Vám 
paušál vyplatí, nebo jestli nebude lepší přejít na uplatňování nákladů dle skutečnosti, případně pak 
využít dalších možností daňové optimalizace. 

 
 

 omezení výše slev 
 
- uplatňujete-li paušální výdaje, nemůžete počítat s daňovými slevami na manželku/manžela, ani se 
slevou na děti. 
 
- toto omezení se dotkne zejména podnikatelů s rodinou, kde jsou omezené možnosti optimalizace 
daní a kde ztráta slev, v podobě mnohdy několika desítek tisíc korun, může být zásadním zásahem 
do rodinného rozpočtu. 
 
 
Daňový tip! 
 
V případě souběhů příjmů (daňový základ) z činností, kde neuplatňujete paušály (zejména u mezd), 
můžete slevy využít, pokud daňové základy z těchto činností jsou větší než daňové základy, kde 
uplatňujete paušální výdaje. 
 
Pokud manžel či manželka dosud slevy na děti neuplatňoval a má zdanitelné příjmy, může tyto 
slevy uplatnit druhý z manželů. 
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3.2. Skutečné výdaje 

 

Základním pravidlem uplatňování nákladů je, aby náklad sloužil k dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Finanční úřad pak toto pravidlo důsledně kontroluje. Obecně se jedná o takové výdaje, o kterých 

poplatník prokáže, že je použil za účelem dosažení zisku, a to i toho potenciálního. Finanční úřad pak 

totiž může chtít dokázat, že byl výdaj vynaložen s úmyslem dosáhnout zisku.  

 

 

3.2.1. Obecně k daňovým výdajům (nákladům) 

 

Uznatelnost a neuznatelnost daňových nákladů je definována v zákoně o daních z příjmu. V §24 

naleznete výdaje daňově uznatelné, tj. např. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. V §25 pak najdete výdaje neuznatelné.  

U nákladů definovaných v §24 odst. 2 není nutné sledovat, zda se jedná o náklad na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, musí ale jít o náklady v souvislosti v podnikáním poradce. 

 
Výdaje daňově uznatelné: 

 mzdy a pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, 
 provozní náklady, 
 nákupy materiálu a zboží, 
 výdaje na pracovní cesty, 
 škody vzniklé v důsledku živelných pohrom, 
 škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR), 
 odpisy majetku, 
 rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách, 
 nájemné a další. 

Výdaje daňově neuznatelné: 

 výdaje na pořízení hmotného majetku, 
 technické zhodnocení, 
 výdaje na reprezentaci, 
 osobní spotřeba podnikatele, 
 manka a škody převyšující náhrady, 
 daň dědická, darovací, z příjmů, 
 penále a úroky nesmluvní, 
 odvod DPH, 
 platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ a další. 
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3.2.2. Nejčastější a mnohdy problematické výdaje finančních poradců 

 

Náklady na kancelář v domě/bytě 

Podnikatel může uplatnit náklady související s kanceláří či pracovnou ve svém domě nebo 
bytě do daňových nákladů. V tomto případě je však velice vhodné postupovat s větší opatrností. 
Finanční úřad totiž bude požadovat podrobný důkaz, které náklady a v jakém poměru jsou 
využívány pro podnikání a které pro osobní potřebu.  

Nábytek a zařízení kanceláře 

V případě ceny zařízení do 40 000,-Kč může poradce toto zařízení uplatnit do nákladů 
jednorázově. Jedná se např. o psací stůl, knihovnu či počítač. Pokud je ale cena vyšší, uplatňuje 
poradce do nákladů odpisy, vypočtené dle §26 a následujících. Při kontrole FÚ bude pak rovněž 
nutné prokázat, zda je daný majetek využíván pouze pro podnikání. 

Pořizovací cena nemovitostí v nákladech  

Pokud by podnikatel chtěl část ceny pořízení své nemovitosti uplatnit v daňových nákladech 
formou odpisu, je situace o něco složitější. 

Vlastněná nemovitost musí být totiž vložena do obchodního majetku podnikatele. Až tehdy 
může podnikatel poměrnou část odpisů dané nemovitosti uplatňovat v daňových nákladech. Výše 
poměru se pak vypočte dle vhodného kritéria. Nejčastěji se však používá poměr ploch užívaných 
k podnikání a celkové plochy. 

Vklad do obchodního majetku představuje ovšem nevýhodu v případě prodeje dané 
nemovitosti, kdy je prodej osvobozen až po 5 letech po vyřazení z obchodního majetku. Drobná 
úspora na odpisech může pak v konečném důsledku vést až k velké daňové povinnosti při prodeji 
nemovitosti.  

Režijní náklady na kancelář 

Veškeré režijní náklady (nájem, energie,…), související s provozem kanceláře, lze dát do 
daňových nákladů a to dle vhodně zvoleného poměru, nejčastěji pak dle užívaných ploch. Obdobně 
se pak rozdělují ostatní režijní náklady, jako jsou např. účet za telefon či internet, užívaný jak pro 
podnikání, tak pro soukromou potřebu. 
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Květinová výzdoba – reprezentace nebo daňový náklad? 

Nejrůznější dekorace, výzdoba, květiny a další okrasné rostliny lze v praxi považovat za 

daňový náklad. Vkusně vybavené kanceláře totiž pozitivně působí na klienty a zaměstnance, a tím 

zvyšují pravděpodobnost dosažení zisku.  

 

V rámci omezení rizik je však třeba dbát na následující: 

 v případě dražších dekorací nad 400 000,-Kč, vzniká odpisovaný majetek 

 

 výzdoba je daňovým nákladem dle §24 odst. 1 ZDP, a je tak nutné v případě kontroly prokázat, 

že se jedná o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů; doporučujeme proto vypracovat si 

směrnici základních pravidel výzdoby kanceláří 

 

 

 při nakupování výzdoby buďte obezřetní a přiměření; jako daňový výdaj firmy lze však uplatnit i 

třeba nákup květin pro zaměstnankyni či pro manželku jednatele firmy 

 

 

 

Členské příspěvky (AFIZ,…) 

Členské příspěvky, placené podnikatelem organizacím, ve kterých není členství povinností dle 

zákona, není obecně daňovým nákladem.  

V případě, kdy je členský poplatek rozdělen do dvou částí, když 2. část již není poplatkem, 

ale částí, kdy jsou členovi poskytovány konkrétně služby, je tato 2. část daňovým nákladem. 

Ostatní specifické náklady, jako např. náklady na oblečení, najdete opět na www.radce.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radce.cz/
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4. DPH – nejste náhodou plátci DPH? (legislativa platná do 31.12.2012) 
 

Dalo by se říci, že je DPH nejen pro finanční poradce noční můrou. Často si totiž zvláště finanční poradci 

myslí, že když je jejich činnost od DPH osvobozena, DPH se jich netýká, ovšem opak je pravou.  

   Zde se nyní budeme zabývat informacemi k posouzení, zda se daný poradce či jiný podnikatel mohl stát 

během roku 2012 plátcem DPH. Dozvíme se také, jak tuto situaci případně řešit. Informace pro rok 2013 

najdete opět na serveru www.radce.cz.  

 

4.1. Povinnost registrace finančního poradce k DPH 

 
Podnikatel se stává plátcem daně kupříkladu tehdy, přesáhne-li obrat 1 milion Kč za posledních 12 po 

sobě jdoucích měsíců. Existují však další i situace, kdy se podnikatel stane plátcem DPH, a na ty nyní 

podíváme.  

4.1.1. překročení obratu 1 milion Kč 

 

Jak již bylo zmíněno výše, plátcem DPH se musí podnikatel stát, přesáhl-li jeho obrat 1 milion 

Kč za posledních 12 měsíců po sobě(!) jdoucích. Tehdy je pak třeba podat přihlášku k registraci.  

Co se počítá do obratu?  

Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace 

k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, 

převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: 

 

 zdanitelné plnění 

 plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně 

 plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle §54 až 56 (příjmy 

z pojištění a finančních činností), jestliže nejsou doplňkovou činností 

uskutečňovanou příležitostně 

 Pozor! Do obratu nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku 

 Pozor!! Úplatou se pak rozumí den zdanitelného plnění a to bez ohledu na to, kdy je 

úplata (peníze) připsána na účet. Tzn., že například provize zaplacené v lednu za 

smlouvy uzavřené v prosinci, patří do obratu v prosinci! Do obratu pak patří i 

nepeněžní příjmy. 

 

 

Dobrá rada!  

 

Sledujte si měsíční obraty! Opět zdůrazňujeme, že se obrat počítá nikoliv za 

kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích měsíců! Situace například v případě 

vyplácení některých typů provizí, které se vyplácení 1x ročně, nebo v případě 

některých mimořádných období, např. pak konec roku, může vést k plátcovství DPH! 

 

http://www.radce.cz/
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4.1.2. přijetí služby ze zahraničí  

 

Dalším důvodem povinné registrace je přijetí služby ze zahraničí. Pokud jako neplátce přijmete 

službu s místem plnění v tuzemsku podle §9 odst. 1 zákona o DPH a služeb dle §10 až 10d a 

§10j od plátce DPH z EU nebo od zahraniční osoby, stáváte se plátcem DPH ke dni poskytnutí 

těchto služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den. 

  

O jaké služby se nejčastěji jedná? 

V podstatě se jedná o veškeré služby s místem plnění v ČR, mimo služby specifikované v 

§10 ZDPH (práce na nemovitosti, přeprava osob, služby v oblasti kultury, vzdělávání, kde se 

místo určuje dle místa konání dané služby). 

Služby jako jsou například nákup licencí, právní a poradenské služby, apod. se vztahuje 

§9, a proto je nutné se registrovat. Jako konkrétní případ můžeme jmenovat například reklamní 

kampaň na internetu poskytované společností Google – služba AdWords, nákup SW licence 

z USA, apod. 

a) poskytnutí služby do EU 

 

Novinkou od 1.1.2010 je nutnost se registrovat tehdy, poskytujete-li služby ro 

zahraničí plátcům DPH v jednotlivých zemích EU. Tato novela způsobila 

negativní ohlas zejména na poli internetu, kdy mnoho majitelů webových 

stránek využívá služby Google AdSence, tedy poskytují služby do zahraničí, a 

musí se tak registrovat k DPH.  

 

b) poskytování služeb neplátcům v EU 

 

V některých zemích je možné, a rovněž velice pravděpodobné, že se dnem 

poskytnutí služby stane neplátce DPH plátcem, a to díky přijetí této služby. 

Z toho vyplývá, že se stává plátcem jak on, tak Vy. Proto si je nutné před 

každým plněním do zahraničí ověřit, komu služby poskytujete a od koho 

služby nakupujete. A případně pak dopady těchto nakupovaných služeb.  

 

c) nákup zboží v EU 

 

V případě pořízení zboží v EU nad určitou částku je nutné se registrovat 

v DPH. 

 

 zboží v ceně nad 326 000,-Kč 

 zboží se spotřební daní 

 nový osobní automobil 

 

d) ostatní (méně časté) povinnosti registrace 

 

 jste členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH 

 nabýváte majetek privatizací nebo prodejem podniku 

 pokračujeme v podnikání po zemřelém či zemřelé, který/á byl/a 

plátcem DPH 

 další případy jsou uvedeny dle §94 
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4.1.3. Specifika DPH u finančních poradců 

 

U finančních poradců existují některá specifika, která je nutné si uvědomit. Jedná se o následující: 

a) finanční poradci, vykonávající jen služby v oblasti zprostředkování financí 

 

Zprostředkování financí, jako jsou například úvěry, stavební spoření či pojištění, je dle §54 a 55 

osvobozeno od DPH. Dle §6 odst. 2 se však do celkového obratu počítá i obrat ze 

zprostředkování. Z tohoto důvodu by se pak všichni poradci museli po překročení obratu 1 milion 

Kč stát plátcem. Dle §95 odst. 10 se však všichni podnikatelé, kteří uskutečňují pouze 

osvobozené plnění, nemusejí registrovat k DPH.  

 

b) finanční poradci, podnikající i v dalších oblastech 

 

V případě obratu většího než 1 milion Kč z finančního zprostředkování, však k registraci stačí i 

jedna Kč zdanitelných výnosů. V praxi tak ani nemusí jít o podnikání, stačí, když např. jinému 

poradci budete poskytovat („přefakturovávat“) některé služby či vykonávat poradenství.  

 

c) příjmy z pronájmu 

 

Příjmy z pronájmu se daní jako příjem z pronájmů dle §9 zákona o daních z příjmu, v oblasti 

DPH se však jedná o ekonomickou činnost. Z tohoto důvodu se příjmy z pronájmu počítají do 

obratu pro povinnou registraci. Což v důsledku bude mít vliv na dřívější překročení obratu. Na 

výši daně pak nebude mít pronájem vliv žádný, protože pronájem je osvobozen od DPH – pokud 

se dva plátci mezi sebou nedohodnou jinak. 

 

4.1.4. Druhy základních příjmů finančního poradce a DPH 

 

 provize 

 

Provize ze zprostředkování finančních produktů jsou dle §54 a 55 osvobozeny od DPH, a to 

včetně případných meziprovizí.  

 

 činnost likvidátorů 

 

Do 31.12.2012 se jednalo o osvobozené plnění, od 1.1.2013 však činnost samostatného 

likvidátora podléhá DPH. 

 

 prodej stříbra a zlata 

 

Prodej a jeho zprostředkování zlata je osvobozen od DPH. V případě stříbra pak prodej a jeho 

zprostředkování dani podléhá.  

 

 Poradenství 

Zde se jedná o zdanitelné plnění a podléhá DPH. 

 

 odměna za školení obchodní sítě 

Jedná se opět o zdanitelné plnění a podléhá DPH. 
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 paušální odměna 

 

V tomto případě je nutné pozorně prostudovat smlouvu a posoudit, zda jde o složku provize, 

nebo jaká je poskytována skutečná služba. Dle toho se pak musí postupovat. 

 

 úhrada kanceláře 

 

Zde je postup stejný, jako u paušální odměny. 

 

 reklama na autě 

 

Zde se jedná o zdanitelné plnění a podléhá DPH. 

 

V praxí je rovněž nutné rozlišovat zda daná služba je poskytnuta samostatně, nebo zda je poskytnut 

„balíček“ služeb, potom se jedná o tzv. služby hlavní a vedlejší, kdy DPH vedlejší služby se zdaňuje 

dle služby hlavní. 

   

4.1.5. Stali jste se plátcem? Chcete vědět, co s tím? Lze to nějak obejít? 

 

Nelze popsat univerzální postup, protože vše závisí na tom, z jakého důvodu a kdy jste se stali 

plátcem DPH a jaká jsou případná rizika.  

 

Obecně doporučujeme komunikovat s FÚ. Přihlášku k registraci podejte co možná nejdříve, před 

samotným podáním pak analyzujte jednotlivé dopady pozdní registrace, pokud se chcete vyhnout 

případným pokutám. Pokud si v této situaci nevíte rady, obraťte se na www.radce.cz, kde Vám se 

vším rádi pomůžeme. 

Obecně nedoporučujeme „dělat mrtvého brouka“ či uchylovat se nejrůznějších špatným krokům 

s tím, že na to nikdo nepřijde. Pokud totiž na chybu přijde finanční úřad, hrozí Vám 20% zvýšení 

daně navíc, než když se přihlásíte sami. Nehledě pak na snížení úroků z plnění. 

   Daň lze doměřit do 3 let od doby podání přiznání. Ovšem daň z pozdní registrace plus penále a 

pokuty lze doměřit až do 10 let zpětně! Na to pozor! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radce.cz/
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5. Tvorba daňového přiznání 
 

Z výše uvedených informací můžete dojít ke správným daňovým základům a přistoupit k vyplnění 

daňového přiznání. Kdo již někdy daňové přiznání vyplňoval, jistě potvrdí, že jeho zpracování není 

vůbec složité, jak se může ne první pohled zdát. Pozor však na správné stanovení daňového základu! 

To je důležité. 

 

Pokud máte zájem o podrobnější popis vyplňování daňového přiznání, obraťte se na jakýkoli finanční 

server nebo konkrétně na náš web www.radce.cz, kde rovněž naleznete aktuální formuláře daňového 

přiznání. 

 

Nyní již k samotnému modelu výpočtu daní, který zjednodušeně vypadá takto:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radce.cz/
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6. Co naleznete na WWW. RADCE.CZ a www.radce.cz/poradci  příště  
 

 

 Možnosti daňové optimalizace pro finanční poradce 

 Spolupráce osob – využití v daňové optimalizaci 

 Fakturace mezi manžely  

 Přechod z paušálu na skutečné výdaje a obráceně – daňové dopady 

 Novinky roku 2013 v oblasti DPH a daní z příjmu 

 Registrace k DPH  

 Zdaňování finančních produktů 

 Příjmy z pronájmu  

 Příjmy z akcií a podílových listů  

 

7. Naše služby pro finanční poradce  - http://www.radce.cz/nase-sluzby 
 

V případě zájmu o naše služby poskytneme všem daňovým poradcům slevu 20% z našich cen.  

Našim klientům poskytujeme zejména níže uvedené služby, které nabízíme Vám a Vašim klientům. 

 

 Příprava daňových přiznání daně z příjmu daňovým poradcem 

 

 Daňové poradenství  

 

 Vedení účetnictví a daňové evidence 

 

 Daňové poradenství při koupi a prodeji nemovitosti 

 

 

 Daňový audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radce.cz/poradci

