
 
 
 
 
Ahoj 
 
Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné 
záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF 
návod pomôže.  
 
Toto PDF trochu prehlbuje a rozširuje informácie z článkov o zmluvách o dielo či 
licenčných zmluvách na blogu ĽudskouRečou.sk a podrobne popisuje spôsob 
zdanenia na oboch stranách – prijímateľa odmeny (fyzickej osoby) a rovnako aj 
vyplácateľa osoby (právnickej osoby). Rozoberieme si 3 situácie platné pre rok 
2018: 
 

• fyzická osoba, zamestnanec, zarobí na základe zmluvy o spolupráci sumu do 
500 EUR 

• fyzická osoba zarába ako autor na základe licenčnej zmluvy o použití diela 
pravidelnú mesačnú sumu 

 
Tak poďme na to. 
 
 
 
 

 

http://ludskourecou.sk/


 
Príklad č. 1: zamestnanec a príležitostný príjem do 500 EUR 

 
 
Spoločnosť PC Friends, s.r.o. si v máji 2018 objednala od občana Jozefa kompletizáciu nábytku v 

kancelárskych priestoroch firmy. Spolupráca bola zdokladovaná zmluvou o spolupráci v zmysle 

Občianskeho zákonníka. Celková jednorazová odmena za zloženie činila 450 EUR. Okrem toho bol 

Jozef počas roka 2018 zamestnaný v inej spoločnosti na trvalý pracovný pomer ako strážnik. 

 

 
Jozef, fyzická súkromná osoba, prijímateľ odmeny: 
 
 

Jednorazové zloženie nábytku je možné považovať za tzv. ostatný príjem fyzickej osoby v zmysle 

§ 8 zákona o dani z príjmov. Druhá vec, či je ho možné považovať za tzv. príležitostný príjem 

podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorý je od dane z príjmov oslobodený do sumy 

500 EUR ročne. 

 

Od r. 2018 sa príjem, ktorý je vyplatený na základe zmluvného vzťahu a vyplácateľ si ho dáva do 

daňových nákladov, nepovažuje za príjem z príležitostných činností a nie je ho teda možné ani 

oslobodiť. Uvedené pravidlo – ako výklad doterajšej definície tzv. „príjmov z príležitostných 

činností“ - daniari zverejnili už dávnejšie, no práve z dôvodu rôznych polemík – či je možné takýto 

príjem oslobodiť alebo nie – pribudla od r. 2018 táto definícia aj do zákona. Prijímateľ odmeny musí 

takúto odmenu zdaniť. Ako? To závisí od typu zmluvy: 

 

• ak zo zmluvy – podľa jej obsahu a znakov, ako aj skutočného obsahu právneho úkonu – 

vyplýva, že ide o závislú prácu, mal by sa príjem zdaniť ako príjem zamestnanca. To vo 

väčšine prípadov znamená 35,2%-né odvody zamestnávateľa, 13,4%-né odvody zamestnanca 

a rovnako aj zrazený preddavok na daň z príjmov 

• ak zo zmluvy a predmetného obchodu vyplýva, že ide o samostatne a nezávisle dodanú 

službu a jej poskytovateľ dodáva takéto práce resp. služby pravidelne a sústavné, ide 

v zmysle Obchodného zákonníka o podnikanie. Mal by mať teda (minimálne) živnosť, resp. 

podobné podnikateľské oprávnenie a službu zdaní v daňovom priznaní ako príjmy 

z podnikania 

• ak zo zmluvy a predmetného obchodu vyplýva, že ide o samostatne a nezávisle dodanú 

službu a daná fyzická osoba ju poskytla iba príležitostne, zdaní ju v daňovom priznaní ako 

ostatný príjem. Bez oslobodenia. 

 

Pána Jozef sa týka posledný bod – išlo skutočne o príležitostný privýrobok, ktorý vykonal samostatne 

s použitím vlastného náradia a zároveň nevykonáva túto činnosť na zákazky/objedkávky dlhodobo a 

sústave. Jozef sumu príjmu 450 EUR celú zdaní. Uvedie ju v daňovom priznaní ako tzv. ostatný 

príjem. Od nej si môže odpočítať preukázateľné výdavky – ak ich teda má; zákon však umožňuje 



odpočítať si len výdavky na „dosiahnutie“ príjmu (nie na „zabezpečenie“ či „udržanie“, ako je to 

pri iných druhoch príjmov). Nemôže si však odpočítať nezdaniteľné časti základu dane. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2018 mal pán Jozef aj iné príjmy, než príjmy zo zamestnania 

(závislej činnosti), nemôže po skončení roka 2018 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania dane. Za rok 2018 podá daňové priznanie typ B. Všetky svoje príjmy uvedie a 

zdaní v tomto jednom daňovom priznaní - aj príjmy zo zamestnania a rovnako aj príjmy zo zmlúv o 

dielo.  

 

Príjmy zo zamestnania uvedie na základe "potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo 

závislej činnosti" (zamestnávateľ mu ho zašle v januári až marci 2019) v V. oddieli (pre príjmy zo 

závislej činnosti - § 5).* Príjmy zo zmluvy o dielo v sume 450 EUR (výdavky nemal žiadne) uvedie v 

XIII. oddieli (pre ostatné príjmy - § 8)*. Zo sumy 450 EUR doplatí daň z príjmov v sadzbe 19%, tj 

85,50 EUR. V priebehu leta 2019 pánovi Jozefovi zašle jeho zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie, 

kde zo sumy 450 EUR vyrubí jednorazových 14% ako zdravotné poistenie. 

 

Toto zdravotné poistenie zaplatí až o rok neskôr – v r. 2019. No je pre neho daňovým nákladom: ak 

už v r. 2019 nedosiahne žiadny príležitostný príjem, môže podať ešte jedno – dodatočné – daňové 

priznanie za r. 2018 a od sumy 450 EUR si odpočítať dorubené zdravotné poistenie. Výsledkom bude 

nižšia daň, než akú zaplatil – a teda daňový preplatok, o ktorý daňový úrad požiada práve 

v daňovom priznaní.  

 

Poznámka: Príklad sa týka roka 2018 – až pre tento platí definitívne zákonné pravidlo, že 

príležitostný príjem vyplatený na základe zmluvy, ktorý je zároveň na strane vyplácateľa daňovým 

nákladom, nie je od dane z príjmov oslobodený. Pre roky staršie to na jednej strane v zákone nie je 

takto jednoznačne napísané, no daniari tvrdia, že takýto výklad bol správny aj v minulosti. 

 

PC Friends, s.r.o., podnikateľský subjekt s podvojným účtovníctvom, vyplácateľ 
odmeny: 
 
 

Odmeny 450 EUR zaúčtuje ako služby, tj na účet nákladov, konkrétne na účet 518. Účtovným 

dokladom bude práve predmetná zmluva o spolupráci. Kompletný účtovný zápis: 518/379. 

 

Úhradu odmeny zaúčtuje v deň vyplatenia ako vyrovnanie záväzku: 

• pri úhrade bankovým prevodom 379/221 

• pri úhrade v hotovosti 379/211. 

 
 
 



 
Príklad č. 2: Licenčné autorské zmluvy medzi autorom a eseročkou 

 
 

Programátor Ján uzavrel v januári 2017 licenčnú autorskú zmluvu so spoločnosťou PC Friends, 

s.r.o. V zmluve udelil spoločnosti výhradnú licenciu používať jeho autorský softvér - CRM systém 

na komunikáciu a správu klientov - na podnikateľské účely firmy. V zmluve bola výslovne určená 

odmena za použitie diela v sume 400 EUR mesačne. Ján je zároveň zamestnaný v inej spoločnosti 

ako administrátor siete a programátor. 

 

 

PC Friends, s.r.o., podnikateľský subjekt s podvojným účtovníctvom, vyplácateľ 

odmeny: 

 

Spoločnosť získala právo na použitie majetku. Vzhľadom na to, že sa tento majetok nedá spoľahlivo 

oceniť resp. v zmysle zmluvy spoločnosť majetok nenadobudla, odmenu 400 EUR zaúčtuje ako 

služby, tj na účet nákladov, konkrétne na účet 518. Účtovným dokladom bude práve predmetná 

zmluva o použití diela. Kompletný účtovný zápis: 518/379. 

 

Úhradu odmeny zaúčtuje v deň vyplatenia ako vyrovnanie záväzku - pri úhrade bankovým prevodom 

379/221. Vzhľadom na to, že celková hodnota licenčnej zmluvy ako jedného právneho vzťahu 

presahuje hodnotu 5 000 EUR, bola by aj čiastočná úhrada – teda úhrada ktorejkoľvek mesačnej 

odmeny - v hotovosti porušením zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Platby preto musia byť 

uhrádzané bankovým prevodom. 

 

 

Ján, autor - fyzická súkromná osoba, prijímateľ odmeny: 

 

A ako zdaní odmenu autor Ján? 

 

Má 2 možnosti: 

 

1. Zrážková daň 

 

Buď mu zo sumy odmeny zrazí zrážkovú daň v sadzbe 19% vyplácateľ, tj PC Friends s.r.o. Teda 

každý mesiac zo sumy 400 EUR zrazí: 

 

• najprv 2%, tj sumu 8 EUR do umeleckých fondov 

• zo zvyšnej sumy 392 EUR 19%-nú zrážkovú daň 74,48 EUR  

 

http://ludskourecou.sk/2013/04/ciastocne-platby-a-uhrady-v-hotovosti-su-legalne-alebo-nie/


a vyplatí len čistú sumu, tj 317,52 EUR. Ján už v tomto prípade nemusí robiť nič – odmenu nemusí 

uviesť v daňovom priznaní, dokonca ak nemá iné príjmy podliehajúce povinnosti priznanie podať, 

daňové priznanie podať nemusí. A teda mu z autorských odmien neplynie povinnosť ani platiť 

odvody do Sociálnej či zdravotnej poisťovne. Jednoducho sú čisté a stoja ho iba 2%-ný odvod do 

umeleckých fondov a 19%-nú daň. Nejaké povinnosť má však PC Friends, s.r.o. ako vyplácateľ: na 

daňový úrad musí do 15. dní po skončení každého mesiaca odviesť danú zrážku daňovému úradu 

a rovnako aj podať „Oznámenie o zrazení a odvedení dane“ (prostredníctvom tohto tlačiva) 

 

 

2. Zdanenie v daňovom priznaní 

 

Alebo sa Ján s vyplácateľom dohodne, že si odmenu zdaní sám prostredníctvom daňového 

priznania a využije tak reálne či paušálne výdavky. Dohoda musí byť písomná a vyplácateľ musí 

fakt, že ju uzavrel, oznámiť daňovému úradu. Oficiálne najneskôr do 31. januára po skončení 

roka, v ktorom bola uzavretá. Osobne odporúčam radšej hneď. 

 

V tomto prípade Ján príjmy z licenčnej zmluvy zaradí ako príjmy z použitia diela v zmysle § 6 ods. 

4 zákona o dani z príjmov. Ide teda o pasívne príjmy. Znamenajú teda daňové nevýhody: nemôže 

si od nich odpočítať nezdaniteľné časti základu dane. Naopak, z hľadiska odvodov ide o výhody: 

neplatí z nich odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne. Môže si z nich odpočítať akurát 

paušálne či dokonca reálne výdavky – čo je tiež výhodou. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2017 mal aj iné príjmy, než príjmy zo zamestnania (závislej 

činnosti), nemôže po skončení roka 2017 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania dane. Za rok 2017 podá daňové priznanie typ B. Všetky svoje príjmy uvedie a zdaní v 

tomto jednom daňovom priznaní - aj príjmy zo zamestnania a rovnako aj príjmy z licenčných 

zmlúv.  

 

Príjmy zo zamestnania uvedie na základe "potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo 

závislej činnosti" (zamestnávateľ mu ho zašle v januári až marci 2018) v V. oddieli (pre príjmy zo 

závislej činnosti - § 5).*  

 

Príjmy z licenčnej zmluvy 12 x 400 EUR, tj 4 800 EUR uvedie v VI. oddieli (pre príjmy z podnikania 

- § 6)*. Ako príjem uvedie sumu 4 800 EUR, ako výdavok paušálnych 60%, tj 2 880 EUR. Áno, aj 

napriek tomu, že mu vyplácateľ vyplatil de facto sumu zníženú o 2%-ný odvod do umeleckých 

fondov, v daňovom priznaní uvádza hrubý príjem. A ten si môže znížiť o náklady – buď reálne 

(vrátane 2%-odvodu – ktorý si popri vyplácateľovi môže uplatniť ako náklad ako on, zaujímavý 

paradox) alebo paušálne (v nich už sú zahrnuté všetky reálne výdavky, vrátane 2%-ného odvodu). 

 

Pri príjmoch zo zamestnania si uplatní nezdaniteľné časti základu dane aj daňový bonus. Pri 

príjmoch z licenčných zmlúv zdaní iba rozdiel 4 800 mínus paušálne výdavky 2 880 EUR, tj 1 920 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN4311v16.pdf


EUR. Z nich zaplatí daň 19%, tj 364,80 EUR. Zdravotné ani sociálne odvody nedopláca rovnako mu 

bez ohľadu na výšku príjmy z licenčných odmien nevzniká povinnosť registrovať sa na Sociálnej 

poisťovni ako SZČO. 

 

*v texte sú uvedené oddiely podľa tlačiva pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre 

rok 2014 - 2016. Je možné, že pre niektoré z budúcich rokov sa bude štruktúra tlačiva meniť 

 
 
Autor:  Peter Furmaník, Ľudskourečou.sk 
 

http://ludskourecou.sk/

