
 Jsem  zaměstnancem  (vyjma zam. dle § 303  - §3 04  Zákona č. 2 62 /2 006  Sb. , např. 
zaměstnanci  M VČR atp. ) a k tomu vykonávám činnost  rozhodčího  (krajské a  nižší soutěže)/ 
delegáta , ze  které mi    plynou příjmy . Nemám  živnostenské oprávnění. Mám  povinnost  podat  
daňové  přiznání k  dani z příjmů fyzických  osob  tj.  FO  (dále  jen  DPFO)?  

 
Zde je důležité si ujasnit, zda příjmy byly v průběhu roku příležitostné nebo pravidelné. Pokud jste 
utkání řídil/sledoval pravidelně (např. každý týden, každých čtrnáct dní atp.), nelze příjmy považovat 
za příležitostné a posuzují se tedy jako příjem dle písm. c, odst. 2, §7 Zákona č. 586/1992, o daních 
z příjmů (dále jen „ZDP“), čili příjem z titulu výkonu nezávislého povolání. V tomto případě máte 
povinnost podávat DPFO, pokud Vaše zdaňované příjmy (dle §7 - §10, tj. příjmy ze samostatné 
činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy) za uplynulý rok překročily v úhrnu 6.000 
Kč, tj. pokud Vaše příjmy kromě příjmů ze zaměstnání (§6) nepřekročily za rok 6.000 Kč, přiznání 
podávat nemusíte, pokud ano, jste povinni podat DPFO (ještě zde platí výjimka osvobození příjmů 
pouze dle §10, viz níže) . Základem daně v tomto případě bude souhrn příjmů za řízení/dohled utkání 
za celý kalendářní rok snížený o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Poplatníci 
s příjmy dle §7 ZDP mají možnost využít tzv. výdajových paušálů, kdy nemusí proti příjmům stavět 
skutečné výdaje, ale mohou uplatnit určité procento z dosažených příjmů jako výdaj. U příjmů 
plynoucích z výkonu nezávislého povolání jde o 40% (s výjimkou podílu společníka v.o.s. a 
komplementáře k.s. a autorských honorářů). Je zde stanoven i limit, kdy lze jako výdaj uplatnit max. 
800.000 Kč. 
 Příklad  výpočtu  samostatného  základ u  daně:  
V roce 2015 celkem přijato za řízení/dohled utkání:                                     25.000 Kč 
Výdaje uplatňované paušálem 40% (z 25.000 Kč):                                        10.000 Kč 
Základ daně:                                                                                                         15.000 Kč 

 

 
 

V druhém případě, kdy lze příjmy považovat za příležitostné, čili dle písm. a, odst. 1, §10 ZDP – zde 
opravdu pozor na splnění podmínky příležitostné činnosti, resp. nahodilosti (nesmí se jednat o 
pravidelnost) – jste povinen podat DPFO v případě, že tyto příjmy překročily v daném roce v úhrnu výši 
30.000 Kč. Pokud jste této výše za daný rok nedosáhl, považují se příjmy takto dosažené za 
osvobozené, a proto nemusíte podávat DPFO. Základem daně při překročení hranice 30.000 Kč je 
úhrn příjmů minus prokazatelné výdaje na dosažení. Zde nelze až na výjimky (zemědělská výroba) 
použít výdajového paušálu! 
 Příklad  výpočtu  samostatného  základu  daně:  
V roce 2015 celkem přijato na řízení/dohled utkání:                                                                 35.000 Kč 
Prokazatelně vynaložené výdaje (dle originálních dokladů – paragon, faktura…):              12.000 Kč 
Základ daně:                                                                                                                                     23.000 Kč 

 
V obou případech, při povinnosti podat DPFO, platí i povinnost podávat na příslušnou správu soc. 
zabezpečení a zdravotní pojišťovnu i přehled o příjmech a výdajích. 
U SP V případě souběhu zaměstnání a ostatních příjmů nevzniká povinnost platit zálohy a při 
nepřekročení rozhodné částky (jde o tzv. vedlejší činnost), která je v průběhu let proměnná, ani 
povinnost hradit z ostatních příjmů SP. Rozhodná částka pro rok 2015 činí 63.865 Kč (tj. 5.322 
Kč/měsíc) – pokud byla činnost vykonávána jen po část roku, je rozhodnou částkou částka jen za daný 
počet měsíců. Vyměřovacím základem je 50% základu daně, sazba činí 29,2%. 
U ZP v případě souběhu zaměstnání a ostatních příjmů nevzniká povinnost platit zálohy, ale povinnost 
uhradit ZP ano. Vyměřovacím základem je 50% základu daně, sazba činí 13,5%. 



 Jsem  OSVČ a k  tomu  vykonávám  činnost  rozhodčího / delegáta, ze  které mi plynou příjmy .  
Mám živnostenské oprávnění  na „ Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
o r ganizování tělovýchovné  činnosti“  (číslo  živnosti dle Přílohy  č . 4  k zákonu č . 445 /1 991  Sb. 
je 74 ) .  Mám povinnost podat  daňové  přiznání  k  dani z příjmů  FO  (dále  jen  DPFO)?  

 
Ano, pokud Vaše příjmy (§7 - §10) kromě příjmů ze zaměstnání (§6) překročily v daném roce v úhrnu 
6.000 Kč a zároveň s tím máte povinnost podat příslušné správě soc. zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně i přehled o příjmech a výdajích. 
Základem daně pro Vás bude celkový příjem za řízená/sledovaná utkání snížený o výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo o výdaje zjištěné tzv. výdajovým paušálem, 
který u příjmů z živnostenského podnikání činí 60% z dosažených příjmů. 

 

 
Jsem důchodce a k tomu vykonávám činnost  rozhodčího / delegáta, ze které mi plynou  příjmy .  

 Mám/ nemám  živnostenské oprávnění na „ Provozování tělovýchovných a sportovních  zařízení  
a organizování  tělovýchovné činnosti“  (číslo  živnosti dle Přílohy  č . 4  k  zákonu č . 445/ 19 91  
Sb. je 74 ) . Mám  povinnost  podat  daňové  přiznání  k  dani z příjmů  FO  (dále  jen  DPFO)?  

 
Ano, pokud Vaše příjmy (§7 - §10) překročily v daném roce v úhrnu 15.000 Kč a zároveň s tím máte 
povinnost podat příslušné správě soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovně i přehled o příjmech a 
výdajích. 
Základem daně pro Vás bude celkový příjem za odřízená/sledovaná utkání snížený o výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo o výdaje zjištěné tzv. výdajovým paušálem, 
který u příjmů z živnostenského podnikání činí 60% z dosažených příjmů, u provozování nezávislého 
povolání činí paušál 40%. U příjmů dle §10 (příležitostné příjmy) lze odečítat pouze náklady 
v prokazatelné výši. 

 

 
 

 Jsem    uchazečem    o    zaměstnání    a    pobírám    podporu    od    ÚP    a   k   tom u    vykonávám 
činnost rozhodčího/delegáta,  ze  které    mi    plynou  příjmy .  

 

Příjmy byste měl hlásit na UP, ten za vás bude hradit pouze zdravotní pojištění pokud Váš 
příjem nepřesáhne 50% minimální mzdy, která je v roce 9.200,- Kč. Pokud Vaše příjmy 
přesáhnou 50% minimální mzdy ztrácíte nárok na jakoukoliv finanční podporu ze strany ÚP. 

 
Co se považuje za  příjem  rozhodčího/ delegáta? 

 
Příjmem je součet odměny dle sazebníku odměn za odřízené/sledované utkání a dopravného (paušál 
5 kč/km) 

 

 
 

 Nedovršil jsem 1 5 let věku a účastním  se utkání jako rozhodčí. 
 

Činnost rozhodčích mladších 15 let nebude předmětem smluvního vztahu FAČR vs. rozhodčí a tudíž 
nevzniká nárok na odměnu. 



 

 Jsem  plátce DPH.  Jak  je  to  se  zdaňováním  příjmů za řízení/ dohled utkání DPH? 
 

Činnost rozhodčího/delegáta, pokud tuto činnost vykonává jako OSVČ, je předmětem DPH. Pokud je 
rozhodčí/delegát plátce DPH (z důvodu svého souběžného podnikání) má povinnost přiznat daň 
z celkového příjmu základní sazbou tj. 21%. 

 
 Nejsem  plátce  DPH  a  mám  příjmy  z  výkonu  činnosti  rozhodčího / delegáta.  

 
Pokud rozhodčí/delegát není registrovaným plátcem DPH, počítá se mu celková odměna (paušál + 
dopravné) do obratu dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Dle těchto ustanovení se osoba 
povinná k dani stane plátcem za předpokladu, že její obrat za nejvýše 12 bezprostředně 
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč. 

 
 
 
 

Uvedené odpovědi FAČR nemají charakter daňového poradenství, zodpovědnost je vždy na 
konkrétní osobě poplatníka. 


