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§ Elektronická evidence tržeb byla nastavena tak, aby 
nedeformovala, ale naopak narovnávala tržní prostředí a 
zajistila rovné podmínky pro podnikající subjekty

§ Musí také zohledňovat specifické podmínky a postavení 
subjektů v reálném životě

§ Ministerstvo financí a Finanční správa soustavně zjišťují 
zpětnou vazbu na zavedení EET (nejen) od neziskových 
subjektů, včetně spolků

§ 20. 4. 2017 uspořádalo MF konferenci pro venkovské spolky
§ účast více než 200 starostů malých obcí a zástupců spolků 

Základní informace o projektuZavedení EET



§ Neziskové subjekty (veřejně prospěšní poplatníci) 
§ Mohou (a nemusí) v rámci vedlejší činnosti podnikat a 

konkurovat podnikatelským subjektům…
§ …ve většině případů však v takovémto konkurenčním 

postavení nejsou a podnikání je spíše „vedlejším efektem“
§ Zejména u spolků v malých obcích má jejich činnost silný 

společenský rozměr a vliv na společenský život dané obce
§ Spolky i další neziskové subjekty jsou v postavení, kdy zisk z 

vedlejší podnikatelské činnosti reinvestují do hlavní, veřejně 
prospěšné činnosti

Základní informace o projektuČinnost neziskových subjektů



§ Na základě informací od neziskových subjektů bylo zjištěno, 
že často neznají nebo nesprávně interpretují své povinnosti 
v rámci evidence tržeb
§ Obávají se evidence příjmů z hlavní činnosti
§ Příjmy nerozlišují vždy správně na podnikatelské a 

nepodnikatelské
§ Neznají nebo nesprávně aplikují limity pro drobnou vedlejší 

podnikatelskou činnost

§ Zásadní otázkou je metodika a nastavené limity, jež se snaží 
nastavit objektivní pravidla  pro neziskový sektor. 

Základní informace o projektuJak neziskové subjekty vnímají EET



§ EET se vztahuje i na podnikající neziskové subjekty, 
respektive veřejně prospěšné poplatníky

§ Patří sem např. spolky, obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy atd.

§ Tyto subjekty nikdy neevidují v EET příjmy z hlavní 
(nepodnikatelské) činnosti!
§ Například členské příspěvky, dary, dotace, výnosy z veřejných sbírek

§ Do EET se tedy tyto subjekty v mnoha případech vůbec 
nezapojí

Základní informace o projektuKdy neziskové subjekty evidují



§ Hlavní činnost neziskového subjektu – „veřejně prospěšná“, 
nesmí být podnikání

§ Neziskový subjekt může vyvíjet vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti 
pouze pokud jejím účelem je:
§ podpora činnosti hlavní nebo
§ hospodárné využití majetku

§ Pro EET je klíčové dělení na podnikatelskou a 
nepodnikatelskou činnost
§ v hlavní činnosti by měla být dle zákona pouze nepodnikatelská
§ ve vedlejší činnosti bude převažovat podnikání

Základní informace o projektuDělení činností neziskových subjektů



§ Evidenci podléhají pouze příjmy z podnikání neziskových 
subjektů, pokud takové podnikání provozují (rovný přístup 
vůči poplatníkům)

§ Co je to podnikání?
§ 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.“

§ Pokud daná činnost nese jen některé znaky uvedené výše, o 
podnikání nejde.

Základní informace o projektuEvidují se jen příjmy z podnikání



§ Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, ze které inkasuje 
příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce:
§ souvisí s posláním neziskového subjektu a
§ není vykonávána soustavně,

      …pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání.
§ Například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí 

založení obce, atd.
§ Ale pozor!

§ Účelové zneužívání nesouvisejících společenských příležitostí nebude 
tolerováno

Základní informace o projektuJsou příležitostné akce podnikáním?



§ Činnost, která je 
§ je vykonávána soustavně a současně
§ za účelem dosažení zisku

§ přestože je zisk investován do hlavní činnosti daného 
neziskového subjektu.

§ Například provozování hospody, prodej občerstvení v rámci 
fotbalových utkání, opakované zemědělské práce za úplatu 
apod.

Základní informace o projektuA co tedy podnikáním je?



§ Zákon obsahuje výjimku pro tržby z drobné podnikatelské 
činnosti 
§ nutno definovat metodikou Finanční správy
§ kritéria: výše tržeb nebo jejich poměr k celkovým příjmům subjektu

§ Za drobnou vedlejší podnikatelskou činnost budou 
považovány tržby, které činí nejvýše:
§ 300 tisíc Kč ročně nebo
§ 5 % celkových příjmů

§ Limit 300 tis. Kč odpovídá výši odčitatelné položky pro 
veřejně prospěšné poplatníky
§ při nulových nákladech – skutečnou výši není možné určit

Základní informace o projektuDrobná vedlejší podnikatelská činnost



§ Do tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se načítají 
pouze tržby realizované formou, která podléhá evidenci

§ Nepočítají se tržby placené z účtu na účet, případně 
barterové obchody

§ Příklad: 
§ hasičský spolek pronajímá klubovnu (tržba 250 tisíc ročně – 

převodem na účet)
§ a současně provozuje každý víkend stánek s občerstvením – 

(tržba 200 tisíc Kč ročně – v hotovosti)
§ Tržba ve formě podléhající evidenci = 200 tis < limit 300 tis

§ tento spolek tedy nemusí evidovat tržby

Základní informace o projektuDrobná vedlejší podnikatelská činnost



§ 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

Základní informace o projektuKde lze najít informace?

http://www.e-trzby.cz/


Děkujeme za pozornost

www.etrzby.cz


