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Zdanění příjmů za „zástřelné“
Ministerstvo zemědělství obdrželo od Generálního finančního ředitelství oficiální
stanovisko ke zdanění příjmů, které fyzická osoba (lovec) získá na základě povinného
odevzdání vzorků z uloveného prasete divokého („zástřelné“).
Žádáme Vás, aby bylo toto stanovisko rozesláno všem uživatelům honiteb ve Vaší
působnosti.

S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Odbor daní z příjmů I
Oddělení daně z příjmů fyzických osob

Č. j.: 36710/18/7100-10111-201172
Vyřizuje: Ing. Hana Čuříková, Oddělení daně z příjmů fyzických osob
Tel.: 296854429
E-mail: podatelna@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: p9iwj4f

Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: jiri.kracmera@mze.cz

Dotaz – zdanění příjmů za „zástřelné“
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 27.3.2018 Vaše e-mailové podání č.j.:
16885/2018-MZE-16233, ve kterém žádáte o stanovisko ke zdanění příjmů za „zástřelné“,
které bylo vypláceno Státní veterinární správou na základě Mimořádných veterinárních
opatření, vydaných v rámci řešení afrického moru prasat, konkrétním fyzickým osobám
(lovcům).
K Vašemu podání uvádíme následující:
Daň z příjmů fyzických osob, daňové povinnosti a práva poplatníků této daně se řídí
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o daních z příjmů“).
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že příjem obdržený fyzickou osobou (lovcem) v podobě příspěvku
na zástřelné, je příspěvkem ze státního (veřejného) rozpočtu, a to, v souladu s ustanovením
§ 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého
stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony
k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož
i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, které z nich
a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu (viz též např. Věstník MZ ČR,
částka 3 z roku 2017), podle něhož výše příspěvku činí 1.000 Kč za kus až 4 000 Kč za kus,
lze toto zástřelné osvobodit od daně z příjmů.
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Osvobození od daně z příjmů podléhá výše uvedené zástřelné v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů, podle kterého se mimo jiné osvobozuje od daně
z příjmů „příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných
právních předpisů“.
Při posuzování Vámi předloženého dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně
z údajů uvedených ve Vašem podání.

Ing. Kateřina Illetško
vedoucí oddělení

Elektronicky podepsáno
19.04.2018
Ing. Kateřina Illetško
vedoucí oddělení

