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Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou nejsou také
tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust. § 17a odst. 1
zákona o daních z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým
zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo
rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost,
která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy
veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského zákoníku.
Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována,
resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské
činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem
konkrétního případu.
V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně při
posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků postupovat následovně:
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm.
h) ZoET bude 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 1.
1 Při hledání optimálních parametrů pro definici drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně
prospěšných poplatníků Finanční správa zohlednila skutečnost, že se tito poplatníci mezi sebou
výrazně liší ve velikosti příjmů z hlavní činnosti, a proto nelze parametr vymezující tuto činnost
stanovit pouze jedním kritériem, tj. kritériem poměru mezi celkovými příjmy poplatníka a jeho příjmy
z vedlejší podnikatelské činnosti. Například u poplatníků, jejichž příjmy z hlavní nepodnikatelské
činnosti plynou převážně z členských příspěvků a dosahují řádově desítek tisíc korun ročně, by bylo
kritérium dle předchozí věty v podstatě neaplikovatelné, přestože zisk z vedlejší podnikatelské
činnosti je výhradně využíván pro její nepodnikatelskou činnost. Z tohoto důvodu bylo pro posuzování
„drobnosti“ zvoleno jak kritérium absolutní částky, tak i kritérium poměru.
Při nastavení kritéria tj. absolutní částky ve výši 175 000 Kč vycházela Finanční správa
z následujícího výpočtu. Základem pro její stanovení byla částka 70 000 Kč, která vychází z rozhodné
částky (daňového základu), zakládající účast na důchodovém pojištění osoby samostatně výdělečně
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činné, která vykonávala vedlejší činnost (zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů). Vlastní výše kritéria tj. absolutní částka pak byla dopočítána tak, že rozhodná
částka (2,4 násobek průměrné mzdy, zaokrouhleno na 70 000 Kč) tvoří základ daně z příjmů (175 000
Kč), ke kterému byly uplatněny výdaje ve výši 60% ( 105 000 Kč) viz. § 7 odst.7 zákona č. 586/1992
Sb., zákon o daních z příjmů (jedná se o nejčastěji uplatňované výdaje fyzické osoby z živnostenského
podnikání).
Parametr absolutní částky byl zvolen tak, aby korespondovat s jiným, v právní praxi již užívaným
parametrem pro stanovení hranice zakládající zákonnou povinnost podnikajících osob ve vztahu na
dosažení určité výše příjmů.
tzn. těch 5%??
Kritérium poměru mezi příjmy z hlavní činnosti a vedlejší činnosti bude zpravidla využíváno většími
veřejně prospěšnými poplatníky, kteří nemohou aplikovat kritérium absolutní částky, nicméně jejichž
posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování
obecného blaha (např. péče o důchodce, handicapované občany, děti). Finanční správa pro účely
tohoto kritéria vycházela z analýzy poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které jí
poskytlo data poplatníků poskytujících sociální služby, a tyto údaje byly využity ke stanovení
procentuální částky celkových příjmů a příjmů z vedlejší podnikatelské činnosti tak, aby povinností
evidence nebyli zatíženi veřejně prospěšní poplatníci, kteří tyto služby poskytují. Tržby příspěvkových
organizací, které jsou z evidence vyloučeny dle § 12 odst. 1 ZoET, nebyly pro účely stanovení tohoto
kritéria zohledněny.

Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně
prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše
příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená
kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento
rok.
Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení
uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.
Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce
následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat.
Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí
příjmy nebo výnosy definované v § 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném
do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně prospěšný poplatník vede jednoduché
účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.
V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je
poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby
evidovat.
Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník
správci daně schopen na vyžádání doložit.
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