Elektronická evidence tržeb (EET) a potápěčské kluby
Upozornění pro kluby tj. spolky na povinnosti EET (se snahou o stručnost uvádíme velmi
zjednodušený výklad):
Parlament ČR schválil zákon o (elektronické) evidenci tržeb č.112/2016 Sb. (dále jen
EET) s účinností dnem 1. 12. 2016.
V období 09-11/2016 mohl každý („podnikající“) poplatník daně z příjmů, který neví, zda
(jeho) tržby budou povinně podléhat EET či nikoli, získat – na základě žádosti – závazné
písemné posouzení od svého místně příslušného správce daně/finančního úřadu, za
poplatek 1000 Kč.
Účelem zákona je u poplatníků daně z příjmů podrobit elektronické evidenci jejich
tržby/příjmy (za zboží a služby) v hotovosti. Pro tento účel jsou povinni si pořídit příslušná
technická zařízení (elektronické pokladny), která budou způsobilá „on-line“ tyto inkasované
tržby „datově“ přenášet do „centrální státní daňové databáze“.
Klíčovým je pro spolky § 6 zákona EET, kde se definuje pro účely EET tzv. rozhodný
příjem, kterým se rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů.
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.
Pozor EET neplní funkci „daňového přiznání“, ani nenahrazuje režim tzv. kontrolních hlášení
DPH
1. fáze EET je od 1.12.2016 pro poplatníky daně z příjmů působící v sektoru „ubytovací a
stravovací služby„ (např. ubytovny, chaty otevřené i pro veřejnost, kempy a tábořiště, stánky
s prodejem občerstvení, atd.), které některé sportovní spolky tj. potápěčské kluby doplňkově
provozují i k „servisní“ podpoře svého hlavního poslání/účelu „organizace sportu“.
V dalších fázích EET budou figurovat sportovní spolky jen asi ve 2. fázi EET, která je od
1.3.2017 pro celý sektor „malo“ a „velko“ obchodu. Pro potápěčské kluby se jedná o
maloobchod např. o prodej literatury, oblečení a textilu (triček, čepic, plavek, ručníků,…)
potápěčské a jiné sportovní výstroje, propagačních předmětů, atd. A také i služeb jako je
plnění potápěčských lahví vzduchem a případně jinými plyny, opravy výstroje atd.
3. a 4. fáze od 1. 3. 2018 respektive 1.6.2018 se prakticky klubů netýkají.

Jak víte, podle občanského zákoníku (NOZ) potápěčský klub může vedle hlavní spolkové
sportovní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti a zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. V rámci zákona o
dani z příjmů č. 586/1992 Sb., jsou spolky v kategorii tzv. „veřejně prospěšného poplatníka“
(VPP) s určením, které jeho příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny, a právě v zákoně EET
je, že evidovanou tržbou nejsou také tržby z „drobné“ vedlejší podnikatelské činnosti veřejně
prospěšných poplatníků tj. spolků. Bohužel však chybí v zákonech definice co je to „drobná“
vedlejší činnost! Určité vysvětlení poskytuje Metodický pokyn Generálního finančního
ředitelství z 31.8.2016, které uvádí, že příjem z drobné vedlejší činnosti je příjem/výnos
nižší než 175 000 Kč nebo tyto příjmy jsou méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů.
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Takže pro kluby mohou být problémy s EET při poskytování ubytovacích a stravovacích
služeb pro veřejnost v rámci spolkových ubytoven, turistických chat či provozu občerstvení
pro „nečleny spolku“. Dále při poskytování placených sportovních služeb spolkem
komerčně/klientsky, kde zákazník spolku nemusí být členem spolku,
Souhrnně lze zjednodušeně konstatovat, že povinnost EET se nevztahuje na
spolkové/klubové příjmy plynoucí z jeho hlavní činnosti (např. členské příspěvky viz
stanovy) a na příjmy inkasované výlučně „bezhotovostně – převodem na účet“, zpravidla
na základě smlouvy (pronájem, služba, kurzovné,…) s jinými subjekty finalizované fakturou
nebo obdobným platebním dokumentem.
Příjmy potápěčského klubu z jeho vedlejší hospodářské činnosti nemusí být povinně
podrobeny evidenci tržeb, pokud jsou tyto příjmy z „drobného podnikání“ spolku.
Aplikace výkladu zákona EET pro potápěčské kluby je odborně složitá. SVAZ ČESKÝCH
POTÁPĚČŮ proto intenzivně konzultuje tuto problematiku s účetní a daňovým
poradcem s cílem poskytnout klubům maximální informační podporu. O aktuálních
poznatcích potřebných pro klubovou praxi vás budeme průběžně informovat.
Zpracoval: Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP
Dne 20.11.2016
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