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PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
LIMIT BEZ ZDANĚNÍ

JE 30 TISÍC KČ ZA ROK

Limit pro příležitostné příjmy je 30 tisíc Kč za 
rok. Znamená to, že pokud součet našich příjmů 
z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) 
nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemu-
síme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

CO PATŘÍ DO PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI
Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenský list, jako třeba 
posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny 
z vlastní zahrádky, tedy:
 příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme 

příležitostně, ale máme na ně živnostenské oprávnění;
 příležitostný pronájem movitých věcí;
 zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel, 

samostatně hospodařící rolník;
 příjem včelařů – pokud jsme během roku měli maximálně 60 včel-

stev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno 
včelstvo.

Nepatří sem například autorské honoráře, i když pro nás byly jen 
příležitostným příjmem. Autorské příjmy musíme vždy zdanit.

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST NAD 30 TISÍC KČ
Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných 
činností přesáhne za rok 30 tisíc Kč, musíme zdanit všechny tyto 
příležitostné příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. 
Zdaníme je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako ostatní 
příjmy.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO PŘÍLEŽITOSTNÝ PŘÍJEM
Při překročení limitu je nutné zdanit celý příjem. U příležitostné čin-
nosti se musí jednat o nepravidelné příjmy. Při výkonu pravidelné 
soustavné samostatné činnosti by se jednalo o nedovolené 
podnikání, za což hrozí dle živnostenského zákona vysoké sankce.
 Např. za provozování volné živnosti bez příslušného živnostenské-

ho oprávnění může být uložena pokuta až do výše 500 tisíc Kč 
a za provozování živnosti řemeslné nebo vázané bez příslušného 
živnostenského oprávnění může být udělena pokuta až do výše 
750 tisíc Kč.

UHRADILI JSTE
ZÁLOHU
NA SILNIČNÍ DAŇ? 
NEMUSELI JSTE.
CHTĚJTE PENÍZE ZPÁTKY

S účinností od 1. ledna 2022 byla novelou zákona k dani 
silniční zrušena povinnost hradit zálohy na silniční daň. 
Jak postupovat, pokud jste ji přeci jen uhradili a chcete 
peníze zpátky? 
Mnozí však hradí podobné zálohy trvalým příkazem, a možná 
tak nestačili rychle zareagovat a trvalý příkaz k uhrazení 
zálohy zrušit. Peníze dostanou od finanční správy zpět, 
musí však podat žádost. 

Pokud poplatník tuto zálohu dobrovolně zaplatil, či dokonce 
zaplatí částku odpovídající dani, může u svého finančního 
úřadu požádat standardním způsobem o vrácení přeplatku 
nebo o jeho použití na úhradu jiné daně.
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