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Praha 15. 8. 2019
Žádost o stanovisko ve věci osvobození od daně finančních příspěvků na
hospodaření v lesích
K č. j.: 41445/2019-MZE-16221
Vážený pane řediteli,
k Vašemu dopisu ze dne 7. 8. 2019, č.j.: 41445/2019-MZE-16221, spisová zn.
15VD16170/2019-16221, ve věci osvobození od daně z příjmů finančních příspěvků
na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o
stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jejichž
poskytování vychází z § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
zákonů (lesní zákon) sdělujeme, že uvedené finanční příspěvky ze státního rozpočtu
jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
daních z příjmů“). V této souvislosti upozorňujeme, že k příjmům osvobozeným od
daně z příjmů, nelze uplatnit výdaje v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních
z příjmů.
V případě, že příjemcem finančního příspěvku bude poplatník daně z příjmů
právnických osob, který zároveň bude veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s
§ 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů s tzv. úzkým základem daně, pak u tohoto
poplatníka nedojde ke zdanění výše uvedených finančních příspěvku, a to v souladu
s § 18a odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (typicky u obcí, spolků či
církevních organizací), podle kterého nejsou dotace, příspěvky, podpory a jiná
obdobná plnění z veřejných rozpočtů předmětem daně z příjmů. Zároveň však platí,
že výdaje (náklady) hrazené z těchto obdržených finančních prostředků, nejsou
daňově uznatelnými výdaji dle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.
V případě, že příjemcem finančních příspěvků nebude veřejně prospěšný poplatník
dle zákona o daních z příjmů (například obchodní korporace nebo družstvo) nebo jím
bude veřejně prospěšný poplatník s tzv. širokým základem daně dle § 18a odst. 5
zákona o daních z příjmů (například veřejná vysoká škola), u kterého jsou
předmětem daně všechny příjmy s výjimkou investičních dotací, pak u těchto
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poplatníků budou tyto příjmy podléhat zdanění, resp. budou vstupovat do základu
daně.
S pozdravem

Ing. Bc. Marcel
Pitterling
Ph.D.
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