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Dne 23. 02. 2018 byla vydána výzva k poskytnutí údajů podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. 
a) a za podmínek podle § 58 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "daňový řád"), evidovaná pod č. j. 757319/18/3000-11420-711554. 
Předmětem vyžádání byly údaje z evidence osob vztahující se k poskytnuté dotaci 
z rozpočtu města Brna pro program "Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné 
roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 ". 

Dne 23. 02. 2018 obdržel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj k uvedené problematice 
stanovisko Ministerstva financí, jehož závěrem je, citace: " Příjem v podobě dotace je 
zdanitelným příjmem, který se zdaňuje jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních 
z příjmů. Vůči němu lze uplatnit výdaj v podobě výdajů na pořízení kuponu na šalinkartu, a 
to jen do výše tohoto příjmu. Z tohoto důvodu nebude docházet ke zdanění dotace, a to 
právě proto, že vůči příjmu lze uplatnit výdaj na pořízení kupónu. Povinnost podat daňové 
přiznání však nevzniká, pokud ve smyslu § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů celkové 
příjmy poplatníka nepřesáhly 15000 Kč anebo, má-Ii poplatník pouze pfíjmy ze závislé 
činnosti, a jiné zdanitelné příjmy, které nepřesáhly výši 6 000 Kč (§ 38g odst. 2). ". 

Na základě výše uvedeného závěru ve stanovisku, považujte výzvu čj. 757319/18/3000-
11420-711554 za bezpředmětnou. 

O stanovisku budou neprodleně informována územní pracoviště Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj. 
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