
„Naše o.p.s. je financována především z grantů, ale také prodává některé publikaci a nabízí 

kurzy. Oboje nám lidi platí buď přes účet nebo v hotovosti. 

Týká se nás povinnost provozování EET také? Pokud ano, odkdy a co by to obnášelo? 

Naše organizace pořádá také dva až tři trhy k tématu propagace regionálních menších 

producentů. Bude se EET týkat i jich? Budeme muset být na trzích on-line?“ 

Odpověď: 

Vzhledem k tomu, že je takto zdálky náročné posoudit  individuální situaci, zasílám obšírnější info, 

kde snad najdete odpovědi na Vaše dotazy. Velmi bych Vám doporučovala obrátit se s dotazem na 

místní finanční úřad (jak to provést - viz info níže). Výhodou je jasné stanovisko, které je závazné 

pro všechny strany při případné kontrole. 

 

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se 

týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. Poplatníci jsou povinni evidovat 

platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U 

neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) 

činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně. 

 

1) Členské poplatky jako hlavní nepodnikatelská činnost 

Zapsané spolky si nemusí lámat hlavu s příjmy ze své hlavní nepodnikatelské činnosti. Znamená to, 

že třeba skauti nebo fotbalové kluby jsou osvobozeny z evidence členských poplatků, plateb za 

tábory či sportovní soustředění pro děti nebo různých příspěvků na vybavení klubu. 

 

2) Plesy jako vedlejší příležitostná výdělečná činnost 

S příležitostnou vedlejší výdělečnou činností se setkáváme i u neziskových organizací- stačí 

uspořádat ples, divadlo, závody či jiná setkání. Návštěvníci si koupí vstupenky, pití a třeba i 

chlebíček a spolek si něco málo vydělá. 

Tyto tržby ovšem pod EET nespadají, protože je výdělek příležitostný, nikoliv dlouhodobý. Ale 

pozor – třeba pronájmů nebo živnostenského podnikání už se ovšem výjimka netýká. 

 

3) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost, kterou neevidujete 

I když váš spolek pronajímá prostory, ještě to nemusí nutně znamenat, že budete tyto tržby 

elektronicky evidovat. Podobná drobná vedlejší činnost spolku klidně může být podnikatelská a aby 

neměly neziskové organizace zmatek v tom, zda evidují nebo ne, stanovuje metodika alespoň 2 

pravidla. 

Pokud má vaše nezisková organizace třeba kavárnu nebo za poplatek půjčuje sportovní vybavení, 

neeviduje za těchto podmínek: 

 

Příjem z této činnosti není vyšší než 175 tisíc Kč za rok. 

Tyto příjmy činí méně než 5 % z celkových příjmů poplatníka. 

Metodika na straně 15 myslí i na to, jak přesně podmínky ve vaší organizaci ověřit. Výpočty totiž 

vychází z příjmů v předchozím roce. Pokud byste tedy měli začít od roku 2017 elektronicky 

evidovat svou vedlejší činnost, zjistěte si, jestli vám v roce 2016 přesáhly příjmy z této činnosti 175 

tisíc korun a zda představují méně než 5 % vašich celkových příjmů. 

 

Pokud svoji vedlejší podnikatelskou činnost teprve rozjíždíte, stačí udělat kvalifikovaný odhad. 

Jestliže podle odhadu podmínky splníte, nemusíte v následujícím roce elektronicky evidovat. Ale 

pozor – jakmile 175 tisíc nebo 5 % překročíte, musíte začít evidovat. 

 

4) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost, kterou evidujete 

Možná je ale kavárna vaší neziskovky vyhlášená široko daleko a kritéria nesplňujete. Pak je to 



jednoduché – tržby musíte elektronicky evidovat. 

 

5) Soukromé kluby (ne)evidují? 

Nejméně jasno budou mít kluby, kde pro členy třeba čepují pivo nebo prodávají občerstvení. Podle 

metodiky totiž záleží na konkrétním případu, zda takový klub eviduje či nikoliv. V tomto případě 

neexistují žádná obecná kritéria a Vám nezbývá, než si požádat o závazné posouzení, ve kterém 

úředníci stanoví, zda je klub provozován jako podnikatelská nebo nepodnikatelská činnost. 

 

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo 

nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo 

právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností 

poplatník evidovat nebude. 

 

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. 

Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby 

z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací 

nevztahuje vůbec. 

 

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně 

prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné 

posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané 

problematice budou uvedeny v připravované metodice Finanční správy. 

 

V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce 

daně o závazné posouzení. 

Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke 

všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, 

zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu 

poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. 

nejdříve 1. září 2016. 

 

Kdokoliv může požádat o závazné posouzení o určení evidované tržby: 

- vyjde vás na 1 tisíc korun, 

- lhůta ke zpracování je 3 měsíce, 

- výsledek je závazný pro vás i pro finanční úřad. 

Jak získat závazné posouzení 

Žádost o zhodnocení vašeho podnikání můžete podávat od 1. září 2016 na místně příslušný finanční 

úřad. Protože neexistuje oficiální formulář, který by stačilo vyplnit, musíte dokument sepsat sami. 

Určitě u toho nezapomeňte: 

- uvést svoje identifikační údaje, 

- vysvětlit svoje podnikání, 

- popsat situaci, ke které se má závazné posouzení vyjádřit, 

- a navrhnout svoje vlastní řešení, které je podle vás logické. 

V žádosti buďte detailní – třeba prodejci občerstvení, kteří nevědí, od které vlny musí evidovat, by 

raději měli uvést všechny podrobnosti o posezení, toaletách i charakteru svého zboží. 

 

Sepsat žádost a zaplatit ji vás samozřejmě bude stát čas i peníze. Ve sporných případech se to ale 

rozhodně vyplatí – když přijde kontrolor a bude mít jiný názor než vy, musí se řídit závazným 

posouzením. 

 



Odkaz, kde se můžete podívat, do které fáze případně spadáte http://eet.money.cz/koho-se-tyka-

elektronicka-evidence-trzeb. 
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