
1. DOTAZ: 
Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - 
tedy jsou od daně osvobozeni podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat 
daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle § 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém přiznání neuvádí příjmy od daně 
osvobozené. Příjmy z chovu včel, nepřekročí-li u chovatele ve zdaňovacím období 
počet  včelstev 40,  jsou - jak správně uvádíte - od daně osvobozeny. 
 

●●● 
2. DOTAZ: 
Platí i pro chovatele včel, kteří mají více než 40 včelstev a nejsou tedy od daně 
osvobozeni podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP nebo kteří podnikají jako samostatně 
hospodařící rolníci v oboru včelařství,  předpoklad, že příjmem z jednoho včelstva 
je 500 Kč? 
 
ODPOVĚĎ: 
V případě, že chovatel včel má ve zdaňovacím období více než 40 včelstev, může se 
jednat buď o příjem podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona z příležitostné zemědělské 
výroby, nebo o příjem podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona – osoba registrovaná jako 
samostatně hospodařící rolník nebo zemědělský podnikatel uvádí v daňovém přiznání 
skutečnou výši svých příjmů jako všichni ostatní poplatníci a výdaje uplatňuje buď 
v prokázané výši, nebo procentem z příjmů. Částka 500 Kč uvedená v § 10 odst. 3 
písm. a) zákona ve vámi uváděném případě automaticky neznamená, že se považuje za 
příjem za jedno včelstvo v dalších případech, může však sloužit jako orientační údaj 
v rámci daňové kontroly a prověřování výše příjmů. 
 

●●● 
3. DOTAZ: 
Jestliže příjem ze včelaření podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP je nižší než 20 000 Kč a 
počet včelstev je vyšší než 40, musí se podat daňové přiznání? Chovatel měl špatný 
včelařský rok. Příjmy ze včelaření neměl žádné, měl spíše zvýšené náklady na 
dokrmování včel. Platí i tak, že příjem z jednoho včelstva je 500 Kč? Musí podat 
daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ:  
V případě, že chovatel měl ve zdaňovacím období více než 40 včelstev, avšak jeho 
skutečné příjmy ze včelaření byly nižší než 20 000 Kč za rok, jedná se o příjmy od daně 
z příjmů fyzických osob osvobozené. Nemá-li poplatník jiné zdanitelné příjmy, nemusí 
podat daňové přiznání, pokud jej správce daně k tomu nevyzve. Je-li zaměstnán a má-li 
jiné zdanitelné (tedy od daně neosvobozené) příjmy vyšší než 6000 Kč, musí podat 
daňové přiznání za podmínek uvedených v § 38g zákona. Pokud má jiné zdanitelné 
příjmy [s výjimkou příjmů podle § 10 odst. 1 písm. a) a podle § 6 zákona ze 
zaměstnání], tak podává daňové přiznání tehdy, jestliže příjem nesnížený o výdaje byl 
vyšší než 15 000 Kč. Částka 500 Kč uvedená v § 10 odst. 3 písm. a) ZDP se považuje 
za jakýsi zákonem daný „paušální“ příjem za jedno včelstvo a v případech, kdy chovatel 
má více než 40 včelstev, ji již nelze použít. Slouží pouze pro určení výše příjmů, 
zpravidla příjmů, které jsou od daně osvobozené při nepřekročení podmínky, kterou je 
max. 40 včelstev.  



●●● 
4. DOTAZ: 
Jak se postupuje v případě, že kromě příjmů ze zájmového včelaření má chovatel i 
příležitostný příjem z prodeje jablek a brambor. Například má 10 včelstev, příjmy 
z prodeje jablek a brambor činí 18 000 Kč. Platí pro příjem ze včelstva  
předpoklad 500 Kč? Sčítá se tento příjem s jinou příležitostnou zemědělskou 
činností? Nebo se příjem z 10 včelstev osvobozuje od daně? Je povinen podat 
daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a), tj. 
z příležitostných činností, příležitostného pronájmu. Mezi příležitostné činnosti patří i 
zemědělská výroba, pod kterou náleží i chov včel – to znamená, že má-li poplatník 
podle § 10 ZDP jen příjmy z příležitostné zemědělské výroby, rozumí se tím všechny 
příjmy z prodeje jablek, brambor i z chovu včel. V daném případě samozřejmě platí  
500 Kč na včelstvo a celkové příjmy poplatníka nesnížené o výdaje činí 23 000 Kč     
(18 000 Kč + 10 x 500 Kč). Nejedná se tudíž o osvobozený příjem, avšak k tomuto 
příjmu si může uplatnit výdaje v prokázané výši nebo procentem z příjmů. 
 

●●● 
5. DOTAZ: 
Co všechno patří k příjmům ze včelařské činnosti? Jsou to i dotace, které nám stát 
každoročně poskytuje na podporu oboru včelařství? Mohu jako výdaj uplatnit 
členský příspěvek, který každoročně od nás vybírá základní organizace? 
 
ODPOVĚĎ: 
K příjmům ze včelaření patří příjem z prodeje medu a dalších včelích produktů, příjem 
z přísunů včelstev za opylováním a také příjem z dotací neinvestičního charakteru, tzn.  
nám dobře známá podpora oboru včelařství, případně další podpory přijaté ať již ze 
státního nebo regionálního rozpočtu. Co se týče členského příspěvku, daňovým 
výdajem je jen členský příspěvek v případě povinného členství nebo členství nutného 
k podnikání. Český svaz včelařů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. 
Proto zaplacení členského příspěvku není daňovým výdajem. 
 

●●● 
6. DOTAZ: 
Zazimoval jsem 42 včelstev. V listopadu jsem však zjistil, že 3 včelstva uhynula, 
čímž počet včelstev klesl pod 40. Jaký počet včelstev je rozhodný pro výpočet daně 
z příjmů? Musím podat daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ: 
Rozhodný počet včelstev je počet, jež nahlásíte vždy k  1. září každého roku 
Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., která je státem pověřena vedením evidence 
hospodářských zvířat dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a příslušných prováděcích předpisů. Jedná se o oficiální 
kontrolovatelnou evidenci ze strany finančních úřadů. Pokud by při daňové kontrole 
počet nesouhlasil, musel byste rozdíly věrohodným způsobem prokázat. K tomu 
poznamenáváme, že i v případě,  že chovatel má 42 včelstev, ale skutečný příjem 
ze včelaření včetně případných dalších příjmů podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP by byl 
nižší než 20 000 Kč, jednalo by se o příjem, který je od daně osvobozen. 



 
●●● 

7. DOTAZ: 
Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. 
Jsem povinen podat daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ: 
Pokud počet včelstev nepřevýší 40 a nemáte jiný příjem dle § 10 odst. 1 písm. a), pak je 
váš příjem ze včelaření osvobozen. Ke skutečným příjmům se nepřihlíží. Daňové 
přiznání nepodáte. 

●●● 
8. DOTAZ: 
Jsem důchodcem. Mám 59 včelstev. Mé příjmy však vlivem špatné snůšky byly 
mizerné a dosáhly částky 14 500 Kč. Jiné příjmy jsem neměl. Musím přesto podat 
daňové přiznání a zaplatit daň? 
 
ODPOVĚĎ: 
Pokud chováte více jak 40 včelstev, avšak vaše příjmy za zdaňovací období činily  
pouze 14 500 Kč a nemáte jiné příjmy, jedná se o příjmy podle § 10 odst. 3 písm. a) 
zákona od daně osvobozené a nemusíte podat daňové přiznání. 
 

●●● 
9. DOTAZ: 
Kromě svého zaměstnání mám  příjmy  pouze ze  včelaření.  Je to má záliba. Mám 
42 včelstev a příjmy 18 000 Kč. Musím podat daňové přiznání? 
 
ODPOVĚĎ: 
Pokud chováte více než 40 včelstev a vaše skutečné příjmy činí pouze 18 000 Kč, jedná 
se o příjmy od daně osvobozené, které se v daňovém přiznání neuvádějí, protože  
(částka 500 Kč se pro chovatele s počtem včelstev více než 40 nepoužije) nepřesáhly 
výše 20 000 Kč, tj. částky, kdy je příjem z příležitostné zemědělské výroby od daně 
osvobozen. 
 

●●● 
10. DOTAZ: 
Jako zájmový včelař mám 40 včelstev. Z prodeje medu do výkupu jsem utržil 
21 600 Kč, dotace na podporu oboru včelařství a dotace na obnovu včelstev činila 
12 500 Kč, celkem 34 100 Kč. Jiné příležitostné příjmy jsem neměl. Dále jsem 
zaměstnán jako zedník u místní firmy. To je můj hlavní zdroj příjmů. K tomu 
mám ještě jako živnostník-výkupce medu příjmy podle § 7 ZDP ve výši 5900 Kč. A 
protože jsem ještě jednatelem naší základní organizace, dostávám ročně odměnu 
za výkon funkce 1000 Kč. Jak to mám všechno dát dohromady a podat daňové 
přiznání? Budu platit daň? 
 
ODPOVĚĎ: 
Roční vyúčtování vám provede zaměstnavatel. Jako výkupce medu–živnostník jste 
nepřekročil příjem 6000 Kč (předpokládáme, že vámi uvedených 5900 Kč je opravdu 
příjem, nikoli zisk!) a tak podle § 38g odst. 2 ZDP nejste povinen podat daňové 
přiznání. Nepřekročil jste ani počet včelstev 40, při kterém jste od daně dle § 10 odst. 3 
písm. a) ZDP osvobozen (bez ohledu na skutečně dosažený příjem včetně dotací, který 



byl vyšší než 20 000 Kč). Částka 1000 Kč jakožto odměna za výkon funkce již byla 
zdaněna zvláštní sazbou daně ve výši 15 % přímo u plátce – vaší základní organizace. 
Z uvedeného vyplývá, že nepodáte daňové přiznání a daň neplatíte. 
 

●●● 
11. DOTAZ: 
Co všechno je obsahem předpokládaného příjmu ze včelstva ve výši  500 Kč podle 
§ 10 odst. 1 písm. a)  ZDP? Jak se k této částce došlo? 
 
ODPOVĚĎ: 
Aby s částkou 500 Kč na včelstvo mohlo být v § 10 odst. 3 písm. a) novely ZDP 
operováno, musela být tato částka podložena kalkulací. Při tom bylo vycházeno ze 
statistických údajů – výkazů o včelařství, které každá základní organizace na základě 
údajů svých členů poskytuje každoročně Českému svazu včelařů. Svaz pak 
statistickému úřadu podává konečný sumář - výsledek množství vykoupeného medu, 
počtu přísunů včelstev za snůškou apod. V kalkulaci bylo kromě příjmů ze včelích 
produktů počítáno též s dotacemi a s příjmy za opylování. 
 

●●● 
12. DOTAZ: 
Mám 20 včelstev a zahradu. Med, který nespotřebovala má rodina, jsem rozdal 
příbuzným a část jsem nechal včelám. Neměl jsem tedy žádný příjem. Do výkupu 
jsem odvezl meruňky a jablka a za ně utržil 18 000 Kč. Jiný příjem jsem neměl. 
Musím podat daňové přiznání a zaplatit daň? 
 
ODPOVĚĎ: 
I když jste ze včelaření žádný příjem neměl, při počtu včelstev 20 je třeba připočíst 
k příjmům z prodeje ovoce i částku příjmů 500 Kč za každé včelstvo. Tím se dostanete 
na celkovou částku příjmů dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP 28 000 Kč. Daňové přiznání 
musíte podat. Zda budete či nebudete platit daň a pokud budete, tak jak vysokou, záleží 
na tom, jaké jste měl daňově uznatelné výdaje, zda budete uplatňovat skutečné výdaje, 
nebo paušální ve výši 50 % příjmů. Tady doporučuji hlídat si příjmy z ostatní 
zemědělské nepodnikatelské činnosti a příležitostné činnosti podle § 10 ZDP, protože 
příjmy ze včelaření 500 Kč na včelstvo při počtu 40 včelstev včetně se předpokládají. 
Není tedy na místě stěžovat si, že překročení limitu osvobozeného od daní (20 000 Kč) 
je způsobeno novou daňovou právní úpravou pro zájmové chovatele včel se 40 včelstvy 
a méně. 
 

●●● 
13. DOTAZ: 
Jsem podnikatelem. Mám truhlářskou dílnu. Kromě toho chovám 51 včelstev a 
můj příjem ze včelaření byl 19 300 Kč. Jiný příjem v rámci § 10 ZDP jsem neměl. 
Je tento příjem od daně osvobozen? 
 
ODPOVĚĎ: 
Jakožto podnikatel daňové přiznání podáváte každoročně již v rámci § 7 ZDP. Protože 
máte více než 40 včelstev, v daňovém přiznání uvedete též příjmy ze včelaření. Jelikož 
byly vaše příjmy ze včelaření nižší než 20 000 Kč, je tento příjem od daně osvobozen a 
jako takový se  neuvádí v daňovém přiznání. To znamená, že z příjmů ze včelaření daň 
platit nebudete. 



 
●●● 

14. DOTAZ: 
V naší rodině máme 120 včelstev. Rodinu tvořím já, manželka a syn. Každý se 
staráme o jednu třetinu. Já s manželkou jsme v důchodu. Syn je zaměstnán jako 
kuchař. Nepodnikáme. Jiné příjmy než ze zájmového včelaření nemáme. Znamená 
to, že nebudeme platit daň, když na každého připadne 40 včelstev, což je počet od 
daně osvobozený? 
 
ODPOVĚĎ: 
Platí, že příjmy podle § 10 odst. 1 ZDP plynoucí manželům ze společného jmění 
manželů  se  zdaňují  u  jednoho  z  nich  (viz § 10  odst. 2  ZDP).  Máte  dohromady   
80 včelstev (předpokládám, že nemáte omezen rozsah společného jmění manželů podle 
§ 143a občanského zákoníku ohledně vlastnictví včelstev), proto jeden z vás musí podat 
daňové přiznání, jsou-li příjmy vyšší než 20 000 Kč, daň přiznat a zaplatit. V případě, 
že včelstva nepatří do společného jmění manželů – poplatníků daně, je třeba na výzvu 
příslušného finančního úřadu tuto skutečnost náležitě prokázat. Daňové přiznání vašeho 
syna je jeho záležitostí a při počtu 40 včelstev v jeho vlastnictví je jeho příjem od daně 
osvobozen. 
 

●●● 
15. DOTAZ: 
Mám 66 včelstev. Jsem v důchodu a přivydělávám si jen příjmy ze včelaření. 
Nejsem podnikatelem. Celá má rodina se podílí na práci se včelami. Mohu 
přerozdělit své příjmy a výdaje na manželku a mé dvě dospělé děti žijící se mnou 
ve společné domácnosti tak, jak to mohou udělat podnikatelé?  
 
ODPOVĚĎ: 
Bohužel ne. Příjmy získané za spolupráce manžela a osob žijících ve společné 
domácnosti lze rozdělit pouze podle § 13 ZDP při provozování podnikání nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP. Poplatník s 
příjmy z jiných činností tuto možnost nemá.  

    Připravil sekretariát ÚV ČSV 
ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR 

Dotazy: 
tel.: 257 042 719 
e-mail: informace@mfcr.cz  
 
 


