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1. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA ZÁŘÍ 2016

A 2540

Uplatňování DPH v roce 2016 a změny pro rok 2017

Lektor: Ing. Václav Benda , BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH,
spoluautor zákona o DPH, zkušený lektor….
Dne: 19. září 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
poschodí
Obsah:
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle
aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou
informování o změnách zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2017. Výklad bude
zaměřen zejména na:

-

základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy
v oblasti DPH,
vznik povinnosti přiznat daň v roce 2016 a změny od 1. 1. 2017
praktické problémy při vystavování daňových dokladů v roce 2016 a vazby
na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny ve vazbě na
elektronickou evidenci tržeb,
osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání
a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2017,
přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených
v roce 2016 ve vazbě na nový celní zákon,
praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn
od 1. 1. 2017,
trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce
zdanitelného plnění v roce 2016 a změny pro rok 2017,
správu DPH v tuzemsku a navrhované změny od 1. 1. 2017, např.
vymezení nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby,
praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení.
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2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA ŘÍJEN 2016

A 2541

Elektronická evidence tržeb a další aktuální témata
v oblasti účetnictví

Lektor: Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních ČR, auditorka,
zkušená lektorka, členka národní účetní rady, daňová poradkyně
Dne: 24. října 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
poschodí
Obsah:
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době
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3. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA LISTOPAD 2016

A 2542 Aktuální problémy ve mzdové účtárně a novinky
v sociálním zabezpečení
Lektorka: Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně, lektorka, účetní, věnuje
se také mzdové a personální problematice obcí a příspěvkových organizací
Dne: 9. listopadu 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
Poschodí
Obsah:
Určeno:
Mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání aktuálních
informací souvisejících s problémy v oblasti mezd a s nimi souvisejících předpisů.
Cíl:
Podat výklad vybraných problematických oblastí mzdového účetnictví, a to jak
teoreticky, tak i prakticky za využití oblíbených řešených příkladů.
Obsah:
-

Srážky ze mzdy, aktuální výklad, novela občanského soudního řádu,
elektronická evidence exekucí, srážky k oddlužení při insolvenci
Průměrný výdělek a jeho využití v praxi
Příplatky a náhrady podle aktualizovaného zákoníku práce
Dovolená při rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní době, přepočet
nároku zaměstnance, úskalí jednotlivých výpočtů
Děti v zajetí daně z příjmů, daňové zvýhodnění v roce 2016, sleva za umístění
dítěte (školkovné)
Životní pojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody
daně, zdravotního a sociálního pojištění
Minimální a zaručená mzda a jejich význam v rámci zpracování mezd
Aktuality ke dni konání semináře
Dotazy a diskuse….

Poznámka:
Součástí semináře budou i praktické příklady. Doporučujeme
kalkulačkami, přestože příklady budou samozřejmě řešené.
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A 2543 Sestavení přiznání DPPO 2016
Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, učitel na VŠ, zkušený lektor,
ředitel společnosti Adar
Dne: 14. listopadu 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
Poschodí

Obsah:
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

5

4. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA PROSINEC 2016

A 2544

Účetní závěrka 2016

Lektor: Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních ČR, auditorka,
zkušená lektorka, členka národní účetní rady, daňová poradkyně
Dne: 5. prosince 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
poschodí

Obsah:
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

A 2545 Novinky v účetnictví a daních
Lektorka: Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní, členka dozorčí komise
Komory certifikovaných účetních, dlouholetá lektorka
Dne: 20. prosince 2016, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1.
Poschodí

Obsah:
Bližší informace připravujeme a přineseme v nejbližší době

Jednáme s našimi lektory o dalších aktuálních tématech, které bychom Vám
rádi nabídli. Informováni budete prostřednictvím elektronické pošty.
Pro rok 2017 je prozatím dohodnutý seminář na téma DPH – lektorka
Ing. Ivana Langerová, specialistka v oblasti DPH. Datum semináře –
21. března 2017, místo konání bude upřesněno na základě počtu přihlášených
posluchačů.
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4. Ceny seminářů v 09/2016, 10/2016 , 11/2016 a 12/2016

1. Výše vložného pro ČLENY SÚ Brno, z.s. (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
Za člena SÚ Brno, z.s. bude považován každý stávající individuální či kolektivní člen,
případně nový člen, který si podal přihlášku do SÚ Brno, z.s. a který nejpozději k datu
konání semináře UHRADIL ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2016:






Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

č.
č.
č.
č.
č.

2540
2541
2542
2543
2544

– ( 19.9.2016) – Ing. Benda
– ( 24.10.2016) – Ing. Pilátová
– ( 9.11.2016) – Ing. Krchovová
– ( 5.12.2016) – Ing. Pilátová
– ( 20.12.2016) – Ing. Vankeová

=1.200,-Kč
=1.200,-Kč
=1.100,-Kč
=1.200,- Kč
=1.200,- Kč

2. Výše vložného pro NEČLENY SÚ Brno, z.s. (ceny jsou uvedeny včetně DPH):






Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

č. 2540 – ( 19.9.2016) – Ing. Benda
č. 2541 – ( 24.10.2016) – Ing. Pilátová
č. 2542 – ( 9.11.2016) – Ing. Krchovová
č. 2543 – ( 5.12.2016) – Ing. Pilátová
č. 2544 – ( 20.12.2016) – Ing. Vankeová

=1.500,-Kč
=1.500,-Kč
=1.300,- Kč
=1.500,- Kč
=1.500,- Kč

Každý zájemce o přihlášení na seminář VYPLNLÍ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, kterou
podepíše (v případě požadavku fakturace na firmu i orazítkuje) a odešle e-mailem na
adresu: su-brno@su-brno.cz . SÚ Brno, z.s. obratem potvrdí přijetí přihlášky nebo
případně oznámí zájemci, že je seminář již plně obsazen.

O formuláře si můžete požádát e-mailem na adrese: su-brno@su-brno.cz.
Úhrada vložného bude provedena:
a) v hotovosti při prezenci před zahájením semináře či kurzu
b) bankovním převodem ve prospěch účtu č. 27836641/0100, KS: 308, VS: číslo
akce + registrační číslo člena (např.: zájemce se hlásí na seminář č.2503 a jeho
registrační číslo je 8264  VS=25038264). Jakmile bude platba připsána na výše
uvedený účet, vystaví SÚ Brno, z.s. daňový doklad o zaplacení. V případě účasti více
osob z jedné organizace bude vystaven pouze jeden daňový doklad na celkovou
částku za uhrazené vložné za všechny zúčastněné osoby z dané organizace.
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Pokud platba nebude připsána na výše uvedený účet ani v den konání semináře a vložné
nebude uhrazeno ani v hotovosti při prezenci před zahájením akce, bude vystavena na
základě podané závazné přihlášky faktura na úhradu vložného a to i v případě, že
přihlášená osoba na akci nepřijde - respektujeme však náhradníka!!!. V případě, že
akce bude zrušena vinou SÚ Brno, z.s. (např. z důvodu nemoci lektora, malého počtu
přihlášených,…), bude předem zaplacené vložné vráceno zpět jeho plátci, a to v plné výši.

8

5. AKTUÁLNÍ TÉMA

Evidence tržeb - co nás čeká a jak na to
V článku věnovaném evidenci tržeb (EET) dáváme základní informace k této
problematice, ale také některé postřehy z dotazů, které mají možnost podnikatelé
zasílat prostřednictvím webu Asociace malých a středních podnikatelů ČR (AMSP
ČR) www.eltrzby.cz . Se svými dotazy se na tomto webu můžete přihlásit i vy, milí
čtenáři. Odpovíme co nejdříve. Přílohou článku je rovněž přehled činností
zahrnutých do 3. a 4. fáze EET podle kódů CZ NACE se stručným popisem
některých činností. Jedná se o poměrně rozsáhlou přílohu, v níž jsou použity
vysvětlivky Českého statistického úřadu.
AMSP ČR zřídila tyto nekomerční webové stránky již v březnu 2015 a od počátku
přípravy zákona o evidenci tržeb tak mají podnikatelé možnost získávat informace
potřebné pro jejich další rozhodování a k orientaci, kdy a které tržby budou
evidovat. Není bez zajímavosti, že základní informace jsou na webu přeloženy také
do Vietnamštiny, a to z důvodu velkého počtu podnikatelů z této významné
komunity.
Vedle toho AMSP ČR pořádá semináře pro podnikatele v regionech, dosud se
uskutečnily semináře v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci králové a Ústí nad
Labem. Seminářů se účastní rovněž zástupce ministerstva financí nebo Finanční
správy, jehož úkolem je kromě obecné prezentace EET odpovídat na dotazy
účastníků. Semináře jsou cenným zdrojem poznatků, ze strany podnikatelů
přichází spousta připomínek a námětů k řešení, a ministerstvo má tak zpětnou
vazbu, aby mohlo případné nejasnosti v procesu evidence tržeb ještě upravit a
upřesnit metodické pokyny.
AMSP ČR prezentuje zejména postřehy z dotazů podnikatelů, jichž přichází na web
eltrzby.cz desítky denně. Společnost MAKRO účastníkům předkládá informace, jaké
technické řešení zvolit podle typu provozovny a nabízí ucelenou nabídku řešení pro
různé typy provozů (rychlé občerstvení, restaurace, hotely, bary).
V druhé části semináře jsou také prezentace poskytovatelů technického HW/SW
řešení, např. od společností Vectron, SmartPOS, ale také Vodafone a ČSOB.
Aby toho nebylo málo, ve spolupráci s MAKREM a vietnamskou komunitou pořádá
AMSP ČR i semináře pro vietnamské obchodníky, zatím proběhly čtyři v Praze,
Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové.
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb platí 13. dubna 2016 a účinný je od 1.
prosince 2016, kdy se začnou evidovat tržby plynoucí ze stravovacích a
ubytovacích služeb.
Z toho důvodu je v zákoně specifikována i tzv. „předsunutá účinnost“ některých
ustanovení k 1. září 2016, což se týká jednak počátku vydávání autentizačních
údajů finančními úřady a možnosti požádat o udělení povolení evidovat tržby ve
zjednodušeném režimu nebo žádostí o závazné posouzení, zda je tržba evidovanou
tržbou. Podnikatelé tedy budou mít k dispozici tři měsíce k ověření všech
podrobností a vyřízení povinností vůči EET.
Proces autentizace bude velmi jednoduchý a spočívá v tom, že podnikatel požádá
na kterémkoli finančním úřadě o přidělení autentizačních údajů. Po nahlášení
základních údajů ke své podnikatelské činnosti obdrží v zalepené obálce
autentizační údaje (obdobně jako např. PIN k platební kartě), což není nic jiného,
než přístupové kódy umožňující registraci na portálu Finanční správy. Tam už je
nutné přihlásit provozovnu (provozovny) a stáhnout a nainstalovat certifikáty, které
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budou sloužit k identifikaci pokladních zařízení a pomocí nichž lze nastavit přístupy
a oprávnění.
V tomto procesu bude nápomocna i telefonická poradna, kterou se chystá Finanční
správa zprovoznit 1. 8. 2016, ale také již fungující web www.etrzby.cz, z něhož jsou
použity i některé informace obsažené v tomto článku.
Autentizační údaje lze získat rovněž prostřednictvím datové schránky.
Které tržby se evidují a které nikoli, okamžik evidence tržby
Na otázku, které tržby se evidují, lze s nadsázkou odpovědět, že všechny s výjimkou
faktur hrazených bankovním převodem a tržeb z prodejních automatů (automat na
nápoje, balené potraviny, mlékomat, parkovací automat). Všechny ostatní tržby se
evidují:
- platby v hotovosti, sem patří i faktura placená v hotovosti (časté dotazy)
- šek, směnka
- platba kartou
- předplacená karta, čip, elektronická peněženka
- stravenka
- platba přes platební bránu (E-shop – účtenku lze zaslat i elektronicky).
Zároveň se musí jednat o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických
nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci
tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.
Pokud podnikatel přijímá pouze platby převodem na účet, do EET nespadá a tyto
tržby evidovat nemusí.
Poplatník je povinen zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku
uskutečnění tržby. Po obdržení unikátního kódu ze serveru Finanční správy jej
vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Zákazník však nebude povinen
vystavenou účtenku fyzicky převzít.
Často kladené dotazy
Často jsou kladeny dotazy, od kdy začít evidovat tržby, jak má postupovat
podnikatel s více činnostmi spadajícími do několika fází EET, zda je rozhodující
převládající činnost, často se zmiňuje plátcovství/neplátcovství DPH, výše obratu
nebo pravidelnost či sezónnost tržeb.
Převládající činnost není rozhodující a podnikatel (v terminologii zákona poplatník)
začne evidovat tržby ve fázi, která zahrnuje některou z jeho činností, ačkoli má podíl
na jeho celkovém obratu jenom několik procent. Tržby může začít evidovat
postupně, jak budou jednotlivé fáze EET nabíhat, ale pokud se rozhodne, může
začít současně evidovat i tržby z činností, u kterých tato povinnost nastane až
v budoucnu. Předpokládá se to zejména tam, kde by zbytečně stoupaly náklady
spojené s instalací SW řešení apod.
Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, podléhají EET, stejně tak jako ti, jejichž obrat
je v řádu tisíců měsíčně. Zde ještě ASMP ČR usiluje v jednáních s ministerstvem
financí o udělení výjimky pro živnostníky, kteří by ze svých příjmů sotva pokryli
náklady na zařízení a provoz internetu pro evidenci tržeb.
V přípravné fázi zákona o EET AMSP ČR přece jen podařilo určitou pomoc pro
podnikatele vyjednat. Jedná se o jednorázovou slevu na dani ve výši 5000 Kč,
kterou může uplatnit OSVČ fyzická osoba při nákupu zařízení pro EET uplatnit.
Jde o paušální slevu, není nutno prokazovat výši skutečných nákladů. Každá
fyzická osoba může tuto slevu uplatnit jen jednou, i když má třeba více aktivit
s několika IČ. Na právnické osoby se tato sleva nevztahuje.
U slevy na dani půjde nejvýše o částku kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu
daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka (platí pro všechny
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poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé
zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat).
Navíc je samozřejmě možné též reálnou pořizovací hodnotu odečíst ze základu daně.
Případy poruch zařízení k EET, výpadku internetu, elektřiny apod.
Zákon pamatuje i na případy, kdy dojde k poruše pokladního zařízení, dočasnému
výpadku internetového spojení nebo proudu, příp. k překročení mezní doby odezvy
(tj. časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z koncového
zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu účtenky na koncové
zařízení poplatníka, dle zákona minimálně 2 sekundy..
V takových případech, nezaviněných podnikatelem, není povinnost uvádět na
vydané účtence fiskální identifikační kód, ale pouze svůj podpisový kód. V praxi to
znamená, že účtenka musí být vydána. Pokud pokladní zařízení nefunguje vůbec,
lze vydat alespoň účtenku vypsanou ručně, což zákon umožňuje i pro běžný provoz,
pokud to podnikateli umožňuje situace (malý počet tržeb apod.).
Účtenka musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 20:
(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět
a) fiskální identifikační kód,
b) své daňové identifikační číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky,
pokud je vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační
číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.
(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je
povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.
Údaje o evidované tržbě je podnikatel povinen zaslat bezodkladně po pominutí
příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od
uskutečnění tržby.
SW řešení – pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a
odešle data ke všem tržbám, které se v této prodlevě realizovaly. Některé firmy
nabízející SW hodlají doplnit i funkcionality, které uvědomí podnikatele, kolik
datových zpráv se pozdrželo a jaká doba zbývá k jejich odeslání v rámci limitu 48
hodin a také jej uvědomí, že pozdržené zprávy již byly ve lhůtě odeslány.
V případě, že z důvodu větší poruchy ať už na straně poplatníka (např.
porouchanou pokladnu nebo připojení k internetu) ale i z objektivních důvodů
(porucha elektrického vedení apod.) nelze do dvou dnů opravit, je poplatník povinen
o okolnostech co nejpodrobněji uvědomit správce daně, resp. prokázat, že vynaložil
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránil.
Co pak s hromadou účtenek, které nebylo možno vložit do systému? Tato otázka
padá pravidelně na regionálních seminářích, spolu s návrhem – mohu evidovat
uvedené tržby najednou, v jejich celkovém součtu? Zprvu to vypadalo, že
podnikatel/poplatník bude muset každou jednotlivou tržbu vložit do pokladního
zařízení k EET zvlášť, ale s ohledem na nepraktičnost a značnou administrativní
zátěž přistoupilo ministerstvo financí na návrh AMSP ČR a připravuje metodický
pokyn k řešení této situace, kdy bude moci podnikatel zaevidovat po takovém
výpadku jednu celkovou částku za všechny tržby najednou.
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AMSP ČR jedná ještě o dalších úlevách, či administrativních zjednodušeních a
podařilo se vyřešit další důležitý požadavek provozovatelů e-shopů, týkající se
prodeje zboží na dobírku, a který byl nedávno ministerstvem akceptován. Pokud
bude zboží dodáváno přes přepravní firmy, které hotovostní obnos od zákazníka
následně převedou e-shopu přes účet, nebude se EET na tyto transakce vztahovat.
To je důležitá změna, která zásadně ulehčí život provozovatelům e-shopů. Pokud
ovšem přepravní firma bude prodejci zpětně předávat fyzickou hotovost, potom je
nutné tržbu evidovat a vystavit účtenku v režimu EET.
Evidování tržeb ve zjednodušeném režimu
Zákon umožňuje požádat o povolení evidovat tržby povinnosti ve zjednodušeném
režimu (§ 23), což znamená, že se postupuje obdobně jako při plnění evidenční
povinnosti v běžném režimu, ale poplatník nemusí
a) zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby údaje o evidované
tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění
evidované tržby a
b) na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód účtenky.
Aby bylo možné evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, poplatník musí
správce daně požádat o vydání povolení (§ 11).
Tuto možnost budou využívat ti podnikatelé, kteří mají provozovny v místech, kde je
špatné nebo neexistující internetové připojení (horské oblasti apod.), nebo
v případech, že by evidování tržeb v běžném režimu podstatně ztížilo nebo narušilo
hospodárný výkon podnikatelské činnosti.
V některých případech lze předpokládat, že finanční úřad ověří na místě kvalitu
internetového připojení.
O povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu může podnikatel požádat i jen
pro jednu z více provozoven, nebo na určitý časový úsek.
Závazné posouzení
Velmi důležitým prvkem zákona je možnost poplatníků požádat místně příslušný
finanční úřad o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.
Tento institut využijí podnikatelé, ale i neziskové organizace, pokud budou mít
pochybnosti, zda platba, kterou přijímají, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci
tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít
možnost požádat
V žádosti uvede podnikatel své identifikační údaje a všechny důležité okolnosti,
popis platby, která má podléhat posouzení, a návrh výroku rozhodnutí o závazném
posouzení.
Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Žádost bude moci
poplatník podat nejdříve 3 měsíce před samotným zahájením evidence tržeb, tj.
nejdříve 1. září 2016.
Z dotazů podnikatelů a nepodnikatelské veřejnosti:
• Zákazník vrátí zboží nebo nezaplatí, zaplatí pouze část nákupu
•
•

V okamžiku vrácení (i části) peněz zákazníkovi eviduji tržbu se
zápornou hodnotou ve výši vrácené částky = storno

Kdy mám vystavit účtenku při platbě na dobírku?
•

Účtenku musí zákazník dostat nejpozději v okamžiku tržby.
Účtenku lze přibalit ke zboží předem. V případě nezaplacení nebo
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nepřevzetí zboží se provede storno evidováním částky se zápornou
hodnotou.
•
•

Zákazník zaplatí část faktury bankovním převodem a část v hotovosti,
jak mám evidovat a jaké doklady dostane zákazník?
•

•

•

eviduje se platba v hotovosti, zákazník obdrží účtenku za platbu
v hotovosti, platby bankovním převodem se neevidují, zde má zákazník
jako doklad fakturu

Hlídané parkoviště – od kdy evidovat tržby
•

Samostatné parkoviště - CZ NACE 52.21 – eviduje tržby od od 1. 3.
2018 (jedná se o parkoviště související s pozemní dopravou)

•

Jako součást kempu, či hotelu, jedná se o poskytování dodatečných
služeb – evidence od 1. 12. 2016

•

Parkovné hrazené v automatu – do EET nespadá

Nákup a montáž vrat
•

•

V případě e-shopu nebo po dohodě se zákazníkem lze zaslat účtenku
elektronicky

nespadá pod maloobchod – dochází k další transformaci výrobku či
zboží – CZ NACE 43 - Specializované stavební činnosti, 4. fáze EET od
1. 6. 2018.

Podniková kantýna – prodej zaměstnancům a cizím strávníkům
•

Tržby za prodej jídel cizím strávníkům v hotovosti se evidují – 1. 12.
2016

•

Spolky – myslivci, hasiči, tělovýchovné jednoty

•

Obecně jsou z evidence tržeb vyloučeny tržby z drobné vedlejší podnikatelské
činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné
podnikatelské činnosti“ je nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem
konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou
uvedeny v připravované metodice Finanční správy.

•

Hasiči mohou být zřizováni buď jako příspěvková organizace a ty jsou z
evidenční povinnosti vyloučeny, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z
podnikatelské činnosti či nikoliv.

•

Jestliže jsou hasiči založeni jako spolek (dříve občanské sdružení), a pak na
ně platí ono posouzení kritéria, zda se jedná o drobnou podnikatelku činnost.
Zde máme poznatky, že některé hasičské spolky provozují celotýdenně
pohostinství, což bude s největší pravděpodobností považováno finančním
úřadem jako klasické podnikání. Není přijatelné, aby byl zákon o evidenci
tržeb takovýmto způsobem obcházen a zvýhodňoval jeden subjekt před
druhým.

•

Pořádání každoročního výročního plesu nebo zábavy nemá povahu
podnikání u veřejně prospěšného nebo zájmového spolku, i když se na něj
vstupenky lidem prodávají a teoreticky z něj může spolek docílit zisk.
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Z evidenční povinnosti jsou vyloučeny všechny příspěvkové organizace, a to
bez ohledu na to, zda provozují podnikatelskou činnost. Těmto subjektům tedy
evidenční povinnost nevznikne vůbec.
Tržby územního samosprávného celku nejsou podle zákona o evidenci tržeb
evidovanou tržbou. Obcím a krajům tak nevzniká povinnost evidovat tržby, bez
ohledu na to, z jakého titulu jim tržby plynou - vynětí se vztahuje na veškeré tržby
územního samosprávného celku, tedy i takové, které plynou z podnikatelské
činnosti (např. provoz pohostinství či obchodu se suvenýry).
V případě, že se jedná o tržby obchodních společností zřízených územně
samosprávnými celky, nejsou z povinnosti evidovat tržby obecně vyloučeny.
Jak je to se zařízením k evidenci tržeb
Ačkoli se v souvislosti s EET často používá pojem elektronická pokladna nebo jen
pokladna (bohužel stále i v některých novinách), k evidenci tržeb může v některých
případech stačit chytrý telefon, tablet nebo PC či notebook, samozřejmě vybavený
příslušným SW a bezdrátovou tiskárnou účtenek.. Variant je mnoho a přehledná
informace o různých řešeních podle typů a velikosti provozů a potřeb podnikatelů je
dostupná na webu AMSP ČR http://www.eltrzby.cz/cz/technicke-reseni .
Přeji všem, kterých se evidence tržeb bude týkat, aby zvládli veškerá úskalí bez
komplikací, a těším se na vaše dotazy.
JUDr. Věroslav Sobotka
Člen výboru Svazu účetních Brno, z.s.
Manažer pro legislativu AMSP ČR
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Zpravodaj č. 4 pro Vás připravili:
Čl. č. 1,2,3,4,6 – Petra Grombiříková, vedoucí kanceláře SÚ Brno, z.s.
Čl. č. 5 – Ing. Věroslav Sobotka
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