Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
Daňová informace – Elektronická evidence tržeb u veřejně prospěšných
poplatníků
V souvislosti s vydáním zákona č. 112/2016 Sb. o zavedení elektronické evidence tržeb a
navazujícího zákona č. 113/2016 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o EET, upřesňujeme touto informací problematiku EET u veřejně prospěšných
poplatníků (neziskových organizací).
Podle úvodních ustanovení zákona o EET se povinnosti vyplývající z tohoto zákona vztahují
mimo jiné i na právnické osoby, které jsou poplatníky daně z příjmu právnických osob.
Vzhledem k tomu, že i veřejně prospěšní poplatníci jsou poplatníky daně z příjmu
právnických osob, vztahuje se EET obecně i na tyto neziskové organizace.
Pro správné posouzení problematiky EET u neziskových organizací je pak správné stanovení
tzv. rozhodného příjmu.
Za rozhodný příjem se dle zákona o EET považuje u právnických osob příjem z činnosti,
která je podnikám, s výjimkou příjmů, který:
• není předmětem daně z příjmu, nebo
• je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, nebo
• podléhá zvláštní sazbě daně, nebo
• podléhá dani ze samostatného základu daně.
Lze tedy konstatovat, že příjmy z nepodnikatelské činnosti, tj. z hlavní činnosti veřejně
prospěšných poplatníků, i když budou přijímány neziskovými organizacemi v hotovosti,
nebudou podléhat evidenci tržeb ve smyslu zákona o EET.
Avšak ani v případě, že nezisková organizace bude mít příjmy z podnikatelské činnosti,
nemusí vždy tyto příjmy podléhat evidenci dle zákona o EET. Podle ustanovení § 12 odst. 3
zákona o EET, jakož i podle metodického pokynu Generálního finančního ředitelství
k aplikaci zákona o evidenci tržeb (http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-kevidenci-trzeb_v1.0.pdf), nejsou evidovanou tržbou mimo jiné také tržby z drobné vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
Zákon o EET však blíže nestanoví, co lze považovat za tržbu z drobné vedlejší podnikatelské
činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Určité vymezení tohoto pojmu je však provedeno
v citovaném metodickém GFŘ v bodě 2.3.3. Podle výkladu GFŘ je nutno drobnou vedlejší
podnikatelskou činnost posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.
Podle pokynu GFŘ se bude o tržbu z drobné vedlejší podnikatelské činnosti jednat v případě,
že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího
vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této
činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových
příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Bližší vysvětlivky, jak
GFŘ dospělo k výše uvedeným limitům, jsou uvedeny ve vysvětlivkách k metodickému
pokynu GFŘ.
Pojem příjem/výnos bude posuzován podle toho, zda daňový poplatník vede jednoduché nebo
podvojné účetnictví.

Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených
kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad těchto údajů na příslušné
období.
V případě, že uvedená kritéria pro vyloučení tržeb z evidence nejsou u veřejně prospěného
poplatníka splněna, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria
evidované tržby evidovat dle zákona o EET.
Povinnost evidovat tržby dle zákona o EET bude tedy u veřejně prospěšných poplatníků
vznikat pouze ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti a nebude se týkat hlavní
(neziskové, resp. nepodnikatelské) činnosti tohoto poplatníka.
V případě, že si poplatník nebude jistý charakterem své činnosti a povinností evidovat příjmy
z této činnosti dle zákona o EET, může požádat správce daně o tzv. závazné posouzení o
určení evidované tržby dle ustanovení § 32 zákona o EET. Toto závazné posouzení podléhá
správnímu poplatku 1 000,- Kč. Správce daně pak vydá rozhodnutí v dané věcí ve lhůtě do 3
měsíců od přijetí žádosti o závazné posouzení.
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