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Přúmy ze živnosti -
ubytovací služby

u bytová n í je poskytová n o pravid el n ě/opa kova ně

ubytováníje poskytováno na krátkou (dny, týdny)
nebo přechodnou (omezenou) dobu

ubytováníje takto nabízeno na internetu, případně
jinak (v tisku, letáky, billboardy apod,)

ubytováníje poskytováno např. za účelem rekreace

kromě,,bydleníi jsou nad rámec nezbytných služeb
poskytovány idalší služby, např. úklid prostor užíva-

ných ubytovaným, výměna ložního prádla, poskytnutí
snídaně, apod.

ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opra-
vy obývaného prostoru

v nabídce ubytování se objevuje cena za den,
případně týden

činnost je vykonávána živnos-
kým způsobem, tj. soustavně, sa-

tatně, vlastním jménem, na vlast-
Jpovědnost a za účelem dosažení
l

uvedený charakter má činnost
llů, motelů, botelů, penzionů, hor-
h chat apod., ale např. i krátkodo-
lřechod n é) ubytován í ve vlastn ích
lch (domech) nabízené soustavně
poskytování ubytování prostřed-
lím sdílené ekonomiky, např. přes

<aciAirbnb)

uvedené přúmy se budou zda-
lt jako přúmy z živnostenského
nikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP),

"rd poplatníkovi vzniklo oprávnění

lze dojít k závěru, že se jedná
jem (nikoliv o ubytovací služby
:í charakter živnosti)

bude se jednat např. o nájem
(rodinných domů) nájemcům

:elem dlouhodobého byd lení

přúmy se budou zdaňovat
přúmy z nájmu dle § 9 ZDP, a to
edpokladu, že pronajímaný maje-
en í součástí obchodního majetku

'ípadě, že pronajímaný majetek
učástí obchodního majetku, jsou

ry zdaňovány jako přúmy ze sa-

.atné činnosti dle §7 ZDP)

F clnnost Je VyKonavana ZlVIlos-
tenským způsobem, tj. soustavně, sa-

mostatně, vlastním jménem, na vlast-
ní odpovědnost a za účelem dosažení
zisku

'u uvedený charakter má činnost
hotelů, motelů, botelů, penzionů, hor-
ských chat apod., ale např. i krátkodo-
bé (přechodné) ubytování ve vlastních
bytech (domech) nabízené soustavně
(viz poskytování ubytování prostřed-
nictvím sdílené ekonomiky, např. přes

aplikaciAirbnb)

" uvedené příjmy se budou zda-
ňovat jako příjmy z živnostenského
podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP),
pokud poplatníkovi vzniklo oprávnění
provozovat živnost, příp. jako přtjmy

dle § 7 odst. 'l písm. c) ZDB pokud
mu oprávnění provozovat živnost ne-
vzniklo
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nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu
(měsíce, rok)

Příjmy z nájmu
(pronájem)

takto je také nabízen (internet, tisk, letáky)

nájem je nabízen primárně za účelem zajištění bytové
potřeby nájemce (jeho domácnosti)

nejedná se o ubytování za účelem rekreace

nad rámec nezbytných služeb nejsou pronajímatelem
poskytovány další služby

energie (elektřina, plyn) siobstarává obvykle sám
naJemce

nájemce provádí běžnou údržbu a drobné opravy naja-

tého prostoru

v nabídce se objevuje cena nájmu za měsíc, případně
za delšíčasové období


