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Základní informace o projektu
Agenda
 Obecné informace k EET – kdy a co se eviduje?
 Režim EET u neziskových organizací

 Řešení specifických situací
 Kde získat informace

Základní
informace
o projektu
Co
se eviduje
a od kdy?
1. FÁZE

2. FÁZE

OD 1. PROSINCE 2016

UBYTOVACÍ A
STRAVOVACÍ SLUŽBY

HOTELY, KEMPY, PENZIONY, UBYTOVNY,
RESTAURACE, HOSPODY, KAVÁRNY…)

OD 1. BŘEZNA 2017

MALOOBCHOD A
VELKOOBCHOD

KAMENNÉ PRODEJNY, STÁNKY,
E-SHOPY A JINÝ ZÁSILKOVÝ PRODEJ,
POJÍZDNÉ PRODEJNY, PODOMNÍ PRODEJ,
A DALŠÍ

3. FÁZE

OD 1. BŘEZNA 2018

OSTATNÍ ČINNOSTI,
VŠE, CO NENÍ VE FÁZI
1,2,4

SLUŽBY V ZEM. – SEKÁNÍ TRÁVY,
STRAVOVÁNÍ, KTERÉ NENÍ
STRAVOVACÍ SLUŽBOU
PRONÁJMY VĚCÍ A DALŠÍ

4. FÁZE

OD 1. ČERVNA 2018

VYBRANÁ ŘEMESLA A
OSOBNÍ SLUŽBY

STAVEBNÍ ČINNOSTI – ELEKTRIKÁŘI,
MALÍŘI ATD.

Základní informace
Minoritní
činnosti o projektu
 Tržby z minoritní (doplňkové - podnikatelské) činnosti může
organizace začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti
provozovny
 spolek prodává ve stánku s čepovaným pivem i balené nápoje

 Podmínkou je, že platby za tyto minoritní činnosti nepřekročí
v dané provozovně 175 tisíc Kč za rok a zároveň tvoří méně
než polovinu tržeb v rámci dané provozovny

Základní
Jaké
tržbyinformace
se evidujío projektu
 Tržby realizované jiným způsobem než převodem, tj.
zejména:





hotovost
platební karty
stravenky, poukázky, elektronické peněženky
a obdobné prostředky…

 Neevidují se tržby
 převodem z účtu na účet
 složené na účet na pokladně
 zaslané na účet pomocí „složenky“

informace
o projektu
ZZákladní
jaké činnosti
se tržby evidují/neevidují
 Evidenci podléhají pouze příjmy z podnikání (rovný přístup vůči
poplatníkům)
 Podnikání ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku
 „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je
považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

 Neevidují se příjmy z činnosti, která nemá znaky podnikání
 Neevidují se ojedinělé příjmy

Základní
informace
projektu
Kdy
je vykonávaná
činnostopodnikáním
 Soustavnost
Prvek soustavnosti lze charakterizovat jako činnost trvalejšího charakteru,
vykonávanou opakovaně a pravidelně, i kdyby se jednalo o činnost
vykonávanou pravidelně a opakovaně vždy jednou za rok. Důležitá je také
skutečnost, že subjekt má v úmyslu tuto činnost opakovat. Může se jednat
činnost sezónní, s přestávkami v určitých, byť nepravidelných intervalech.
Prvek soustavnosti nebude naplněn, pokud je činnost prováděna
jednorázově, příležitostně nebo nahodile. Pod tuto oblast lze jistě zahrnout
i pořádání akcí, které jsou vykonávány jako tradiční akce daného spolku v
rámci jeho hlavní (nepodnikatelské) činnosti, které mají souvislost např. se
zahájením a ukončením sezóny. V těchto případech jde o akce vykonávané
příležitostně v návaznosti na tradice, zvyklosti dané neziskové organizace a
nelze v nich spatřovat prvek soustavnosti.

Základní
informace
projektu
Kdy
je vykonávaná
činnostopodnikáním
 Ziskovost
Prvek zisku lze charakterizovat jako úmysl nebo snahu spolku ze své
činnosti dosáhnout zisku (Lze vyčíst z předběžné kalkulace příjmů a
nákladů). Nerozhoduje ani to, zda bylo ve skutečnosti touto činností
zisku dosaženo. V konkrétním případě může mít spolek úmysl
dosáhnout zisku a ve skutečnosti skončí ztrátou. Podstatou je, že je
patrné, že při zahájení dané činnosti zisku dosáhnout chtěl.

Základní informace
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Neziskový
sektor a jeho
činnosti
 Hlavní a vedlejší činnost spolku ve vztahu k EET:

 Hlavní činnost
Odpovídá účelu, za kterým byl daný spolek založen (např.
podpora vzdělávání, zdravotní péče, péče o životní prostředí
kulturní rozvoj obce, prevence proti živelním katastrofám)
Hlavní činnost není a ani nesmí být podle zákona provozována
jako podnikatelská za účelem zisku!! Proto příjmy z hlavní
činnosti, mezi něž dále patří i sponzorské dary, dotace nebo
členské příspěvky, nepodléhají evidenci tržeb.
 V hlavní činnosti by nikdy neměl být komerční prodej zboží,
výrobků nebo služeb!!!

Neziskový
sektor a jeho
činnosti
Základní informace
o projektu
 Hlavní a vedlejší činnost spolku ve vztahu k EET:
 Hlavní činnost
V rámci hlavní činnosti může spolek vyvíjet i výdělečnou
činnost, nicméně pouze nejedná-li se o „podnikání“.
Musí být splněny dvě základní podmínky:
– tato výdělečná činnost je prostředkem dosahování
statutárního účelu spolku, ke kterému byl založen
– tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovně,
aby ji bylo možné považovat za činnost
„srovnatelnou s podnikáním“, tedy za soustavnou
činnost provozovanou za účelem dosažení zisku.

Neziskový
sektor a jeho
činnosti
Základní informace
o projektu
Jaký pak musí mít takováto činnost charakter?
V rámci hlavní činnosti příležitostně (nikoli soustavně),
lze pořádat představení amatérského divadla, kroužku
lidových tanců, letní tábor, hasičský nebo myslivecký
bál apod. a vybírat vstupné i tehdy, jestliže výtěžek
překročí náklady. V podstatě se jedná o nahodilé
vybočení do výdělečné činnosti. Příkladem může být
příležitostné pořádání hasičského plesu (například
jednou ročně), které může být součástí hlavní činnosti
i tehdy, je-li náhodně dosažen výdělek, a to oproti
například trvalému (soustavnému celoročnímu nebo
alespoň sezónnímu) provozování turistické ubytovny
za účelem zisku, které by již bylo součástí vedlejší
hospodářské činnosti.

Základní informace
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Neziskový
sektor a jeho
činnosti
 Vedlejší činnost

Vedle své hlavní činnosti může spolek provozovat i vedlejší
(hospodářskou) činnost, která je obvykle provozována jako
podnikání, tedy výdělečně. Zisk plynoucí z této činnosti však
může být použit pouze k zajištění dosažení účelu, pro který
byl tento subjekt zřízen. V případě příjmů z vedlejší
podnikatelské činnosti se jedná o podnikání, a nejedná-li
se o drobnou vedlejší činnost a jsou-li příjmy přijímány v
hotovosti nebo obdobně, tak se bude jednat o evidovanou
tržbu.

Neziskový
sektor a jeho
činnosti
Základní informace
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Příklad:
Fotbalový klub má ve své hlavní činnosti – statutu spolku zapsáno jako svoji
činnost:

–

výkon sportovní činnosti v rámci zapojení do fotbalových a dalších
tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální
a tréninkové podmínky

–

vytvářet široké možnosti využívání svých sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti, zejména mládeže

–

budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá

–

vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v FK k dodržování
základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec

Zároveň provozuje i vedlejší podnikatelskou činnost
–

pronájem hřiště

–

prodej občerstvení při zápasech

Neziskový
sektor a jeho
činnosti
Základní informace
o projektu
Příklad činnosti klubu:
oProdeje lístku na zápasy
•neměl by být nastaven ziskově, ale je-li nepravidelně z jejich prodeje
dosaženo zisku = nejedná se o podnikání = HČ
oPlesy

•jsou-li nastaveny ziskově, ale konají-li se příležitostně (začátek a
konec sezóny) = nejedná se o podnikání = HČ
oPravidelný pronájem hřiště
•pravidelná činnost, ze které se předpokládá, že by měl být
generován zisk = podnikání = VHČ
oProdej občerstvení při zápasech
•pravidelná činnost, ze které se předpokládá, že by měl být
generován zisk = podnikání = VHČ

Kdy
tedy
vlastně
musím
evidovat?
Základní informace o projektu
Co mám dělat?
 Musím si zjistit, jaké činnosti, z nichž spolek vybírá peníze v
hotovosti, vlastně provozuje
 Udělám si úvahu, zda je konkrétní činnost provozována jako
nepodnikatelská nebo podnikatelská
 Nepodnikatelská = nemusím evidovat = musí být zapsána ve
statutu spolku
 Podnikatelská = soustavná za účelem dosažení zisku
o Jsou-li příjmy z podnikání z min. roku < 175 000 nebo < 5% z
celkových příjmů spolku = následující rok se nemusí evidovat.
Tržby z více výdělečných činností se sčítají.
o Výše parametru je v současné době předmětem diskuse

o Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky = povinnost
evidence

Základníopakování
informace o projektu
Stručné
 Příležitostné akce nejsou podnikáním
 například myslivecký ples 2x ročně

 Pokud není kalkulace nastavená ziskově (jde pouze o
úhradu nákladů), nejde o podnikání
 například pokud bude pořádán spolkem dětský tábor, ples
 Pravidelný prodej zboží, služeb s plánovaným ziskem je
podnikáním
 provozování restaurace spolkem
 pravidelný prodej ve stáncích při různých akcích

Základníopakování
informace o projektu
Stručné
 Myslivecký spolek uspořádá k zahájení a ukončení
sezóny ples, prodává vstupné, občerstvení a tombolu
 Nejde o soustavnou činnost, není podnikáním  neeviduje se

 Tělovýchovný spolek má u hřiště každý druhý víkend
otevřený stánek s čepovaným pivem, prodává se ziskem
 Je podnikáním  eviduje se, pokud nesplní pravidla pro DVPČ

 Hasičský spolek uspořádá každou první sobotu v měsíci
taneční zábavu, prodává občerstvení se ziskem
 Je podnikáním  eviduje se, pokud nesplní pravidla pro DVPČ

Základní
informace
projektu
Co
když mi
vypadneointernet?
 Nejde o nic závažného

 Zákazník dostane účtenku bez kódu FIK
 Většina pokladních zařízení sama automaticky plní
zákonnou povinnost odeslat následně data
 Ze zákona povinnost odeslat do 48 hodin
 Údaje o tržbě jsou uloženy do paměti, jakmile se pokladní
zařízení připojí k internetu, odešle údaje na Finanční správu

Základní
projektu
Co
když seinformace
pokladna oporouchá?
 Není nutné přerušovat podnikatelskou činnost
 Je nutno:
 Pořídit důkazy o poruše (např. potvrzení servisu)

 Učinit kroky k obnovení evidence

 Pokud se jedná o nezaviněný stav a tuto skutečnost
spolek prokáže, nebude za porušení zákona
sankcionován
 Je nutné zaznamenávat si tržby po dobu poruchy a
následně odeslat

Základníobsluhovat
informace pokladnu?
o projektu
Dokážu
 Vzhledem k široké nabídce na trhu je možné vybrat si
ideální řešení
 Pokladny dotykové i tlačítkové, základní funkce nebo
složitější systémy

 Když se obsluha splete, nic se neděje
 Ke špatně zaevidované účtence je možné udělat storno a
vystavit účtenku novou

 Na daňovém portálu najde každý informace o tom, co
zaevidoval (+ zpětná vazba pokladen)

Základní
o projektu
Kde
zjistitinformace
informace?
 Informační web www.etrzby.cz
 Detailní a aktuální informace k evidenci tržeb

 Metodické pomůcky a výklady – sekce „Neziskové organizace“
 Často kladené dotazy
 Kontaktní formulář pro dotazy

 Telefonní infolinka
 V pracovní dny 9-17 hodin na čísle 225 092 392

 Semináře a konference
 Přehled je na webu www.etrzby.cz

Základníposouzení
informace o projektu
Závazné
 V praxi mohou nastat hraniční situace, kdy není výklad
zákona jasný
 Spolek může získat oficiální vyjádření finančního úřadu,
má-li pochybnosti, zda evidovat či nikoliv
 Nejde o odpověď na dotaz, jde o úřední rozhodnutí FÚ
 Stanovisko uvedené v rozhodnutí je závazné
 Správní poplatek 1000 Kč

Děkuji za pozornost
Jiri.Fojtik@fs.mfcr.cz
www.etrzby.cz

