Živnostenský list a Kupní smlouvy
v prostředí chovatelských stanic
Jak je to se zdaněním příjmů z mláďat? Potřebuji živnostenský list?
Kdy je dobré ho mít? Týká se mě to vůbec?
A není to proti Stanovám Českého svazu chovatelů?
Ať už máte chov psů, koček či jiných drobných zvířat či živočichů, stojí za to se zamyslet
nad několika aspekty.
Založila jsem chovatelskou stanici ušlechtilých morčat, a protože jsem profesí účetní
a daňový specialista, blesklo mi hlavou, jestli mám mít živnostenský list.
Jsem povinna dodržovat zákony České republiky, takže se mne týká nejen zákon
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ale i zákon č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nepochybovala jsem tedy o tom, že příjem
z mláďat budu muset nějak uvádět v daňovém přiznání. A i když nepůjde o závratné sumy,
příjem to pořád je. A teď co s tím:
§2 Zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
tímto zákonem.
Zhodnotím, jestli splňuji znaky podnikání, pokud ANO, potřebuji Živnostenský list (ŽL),
pokud NE, ŽL nepotřebuji, ale příjem uvedu v daňovém přiznání.
Provozuji činnost:
soustavně

ANO, zvířata mám celoročně, pravidelně je krmím,
uklízím jim kotce, starám se o jejich zdraví, plánuji
odchovy, výstavy

samostatně

ANO, nemám nad sebou šéfa, který by mi říkal,
kdy je mám nakrmit a vyházet bobky :)

vlastním jménem

ANO, mám i chovatelskou stanici

na vlastní odpovědnost

ANO, bezesporu

za účelem dosažení zisku ANO, neznamená to, že chci na chovu „rýžovat
a zbohatnout“, ale to, že mám v úmyslu mláďata
z plánovaných spojení prodat a nenechat si je
ve vlastním chovu

Vyšlo mi, že Živnostenský list potřebuji a teď na jakou činnost?
Pro chov zvířat je v Příloze 4 živnostenského zákona určena živnost volná, tzn. není
potřeba dokládat odborné vzdělání, praxi ani není potřeba odpovědného zástupce,
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Jedná se o chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech,
zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto
vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely,
než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely,
než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení
pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných
domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických
zvířat. Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra
zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.
Základní podmínky provozování živnosti jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním
úkonům a trestní bezúhonnost. Pokud bych ještě žádnou (volnou) živnost neměla zřízenou
ohlašuji začátek u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Při tomto úkonu bývá
zároveň možnost ohlásit zahájení činnosti na Okresní správu sociálního zabezpečení,
zdravotní pojišťovně a provést daňovou registraci na příslušném Finančním úřadu. Není
potřeba tedy nikam zvlášť chodit a vše lze vyřídit najednou na živnostenském úřadě.
K vyřízení postačí osobní doklad a správní poplatek ve výši 1.000 Kč za ohlášení živnosti
při vstupu do živnostenského podnikání nebo 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu
na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností.
V případě, že už volnou živnost mám, zažádám si pouze o její rozšíření o činnost Chov
zvířat a jejich výcvik buď osobně na živnostenském úřadě nebo přes datovou schránku
odesláním vyplněného změnového formuláře.
A teď konečně nějaká ta výhoda za všechny ty „útrapy“.
Příjmy z podnikání dle § 7 odst. 1.písm. b) Zákona o dani z příjmu se při vlastnění
živnostenského oprávnění snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění
a udržení.
Ukažme si to na příkladech:
Příklad 1
Chovatelka Pečlivá, založila od 1.1. 2021 chovatelskou stanici a i živnostenský list na
Chov zvířat a jejich výcvik. Vede daňovou evidenci. Na straně příjmů má 3.000 Kč z
prodeje mláďat z vlastního odchovu. Na straně výdajů má doklady vystavené na její IČ
za nákupy klecí, krmiva, podestýlky, vybavení klecí, přepravky, léčiva a ošetření
u veterináře ve výši 30.000 Kč. Příjmy a výdaje zdaňuje podle §7.Ocitla se tedy ve ztrátě
27.000 Kč a žádnou daň z těchto příjmů odvádět nebude.
Příklad 2
Chovatel Příležitostný, založil od 1.1. 2021 chovatelskou stanici. Na straně příjmů má
3.000 Kč z prodeje mláďat z vlastního odchovu. Může si uplatnit pouze výdaje
vynaložené na jejich dosažení, např. krmivo, podestýlku a léčiva pro březí samice
a mláďata, dle dokladů vystavených na jeho jméno ve výši 3.500 Kč. Příjmy a výdaje
zdaňuje podle §10 jako příležitostný příjem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne
ve zdaňovacím období 30.000 Kč, jsou od daně osvobozené.

Příklad 3
Chovatelka Podnikavá, má už roky živnostenský list na Výrobu textilií, textilních výrobků,
oděvů a oděvních doplňků a velmi se jí v tom daří. Od 1.1. 2021 založila chovatelskou
stanici a zároveň rozšířila živnostenský list na Chov zvířat a jejich výcvik. Vede daňovou
evidenci.
Na straně příjmů z Výroby textilních výrobků má 500.000 Kč, na straně výdajů za materiál
250.000 Kč.
Na straně příjmů z Chovu má 30.000 Kč z prodeje mláďat z vlastního odchovu. Na straně
výdajů má doklady vystavené na její IČ za výrobu kotců, nákup klecí, krmiva, podestýlky,
vybavení klecí, léčiva, ošetření u veterináře a kupní smlouvy na chovná zvířata ve výši
200.000 Kč.
Příjmy a výdaje zdaňuje podle §7. V daňovém přiznání tedy nakonec bude 530.000 Kč
na straně příjmů a 450.000 Kč na straně výdajů. Ke zdanění ve výsledku půjde 80.000 Kč
a ne 250.000 Kč, pokud by na Chov zvířat živnost neměla.
Příklad 4
Chovatel Dobrý, založil od 1.1. 2021 chovatelskou stanici. Na straně příjmů má 35.000 Kč
z prodeje mláďat z vlastního odchovu. Mohl by si uplatnit pouze výdaje vynaložené
na jejich dosažení, např. krmivo, podestýlku a léčiva pro březí samice a mláďata, jenže
žádné doklady nemá a nemůže si uplatnit žádné výdaje. Příjmy zdaňuje podle §10 jako
příležitostný příjem, a protože jejich úhrn u poplatníka přesáhl ve zdaňovacím období
30.000 Kč, daň je vypočtena z celé částky 35.000 Kč.
Z uvedených příkladů vyplývá, že z pohledu zdanění příjmů je chov na živnostenský list
výhodnější. Pro možnosti uplatnění výdajů dle skutečnosti je však potřeba mít na tyto
výdaje doklady – faktury, pokladní doklady a v neposlední řadě Kupní smlouvy.
Tady bych se krátce věnovala problematice Kupních smluv.
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím.
Může mít ústní podobu, písemná je však při koupi zvířete rozhodně vhodnější.
Na začátku je potřeba vymezení smluvních stran – prodávající, kupující a pro jejich
identifikaci je vhodné uvést jak jejich jméno a příjmení, IČ nebo datum narození,
tak i adresu trvalého pobytu a kontaktní údaje – telefon, e-mail.
Dále vymezit předmět smlouvy – zde je třeba uvést, jakého zvířete se koupě týká
(plemeno, druh, pohlaví, barva, jméno a datum narození, rodiče apod.).
Ve smlouvě musí být uvedena cena zvířete, způsob úhrady této ceny kupujícím
a způsobu předání zvířete.
Do smlouvy je velmi vhodné prohlášení prodávajícího o zdravotním stavu zvířete
(např. též uvedení množství, specifikace a data podané dávky antiparazitik)
a prohlášení kupujícího, že byl seznámen se zdravotním stavem zvířete.
Důležitý je také výčet předávaných dokumentů (např. Průkaz původu nebo Výpis
předků zvířete).

Do závěrečných ustanovení uvést, že obě smluvní strany s kupní smlouvou
souhlasí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle.
Nezapomenout datum a místo podpisu a samozřejmě podepsat.
Smluvní strany obvykle dostanou po jednom vyhotovení.
Netvrdím, že každý prodávající nutně musí spolu s mládětem předkládat Kupní smlouvu.
Ale zase naopak, pokud kupující strana o Kupní smlouvu zájem má, neznamená to ještě,
že je to nějaký „vykuk“ a raději od něj ruce pryč. Kupní smlouva chrání obě strany.
Na závěr je potřeba říci, že chovatel, který chová na živnostenský list, se nedopouští
přestupku proti Stanovám Českého svazu chovatelů, z.s. (ČSCH).
Naproti tomu ČSCH nemůže svým členům nařizovat a rozhodovat jakým způsobem budou
zdaňovat své příjmy a zda si živnostenský list zřídí či ne.
Přeji Vám hodně úspěchů a radosti v chovech

Ludmila Drábková
Chovatelská stanice Z HOVĚZÍ

