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Informace pro sborové účetní  EET, účetní software 
 
 
Milé sestry a milí bratři,  
 
máme pro vás z ústředí dvě důležité informace:  

První se týká elektronické evidence tržeb  metodický pokyn pro naše sbory vypracoval náš daňový 
poradce Ing. David Vičar:  

1. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) povstala otázka, 
zda se k EET budou muset také registrovat farní sbory ČCE, případně odkdy. 

2. Některé farní sbory totiž přijímají platby v hotovosti za nájem bytů či nebytových prostor, 
za ubytování či za prodej knih a podobných materiálů. 

3. V této souvislosti sděluji, že farní sbory jsou veřejně prospěšní poplatníci (VPP) ve smyslu 
ZDP, a tudíž na ně dopadají speciální ustanovení zákona o EET. U veřejně prospěšného 
poplatníka (což jsou i církve) se totiž nemusí evidovat tržby z hlavní činnosti. Tržby 
z hospodářské činnosti se evidují jen v případě, že se nejedná o drobnou hospodářskou 
činnost. 

4. Dle stanoviska MF se o příjem z drobné hospodářské činnosti bude jednat v případě, že VPP 
v roce, který předchází roku, ve kterém by mu vznikla povinnost evidence tržeb 
z hospodářské činnosti, neměl výnos (příjem) vyšší než 175 tis. Kč, nebo tyto výnosy (příjmy) 
činily méně než 5 % z celkových výnosů (příjmů) VPP za sledované období (viz příklad níže 
od vedoucí ekonomického odd. ÚCK ses. Marie Levé). 

5. Domnívám se, že u většiny FS nepřekročí výnosy z hospodářské činnosti částku 175 tis. Kč, 
takže na ně EET nedopadá a tržby v tomto systému evidovat nemusí. 

6. Ty FS, u kterých by tržba z hospodářské činnosti převýšila uvedené limity, mají povinnost 
evidovat tržby v hotovosti. Otázka je od kdy.  

7. Od 1.12.2016 musí evidovat tržby ti poplatníci, kteří přijímají hotovostní tržby za ubytování či 
stravování. Pokud by tedy nějaký FS měl tento druh tržeb a překročil uvedené limity, pak 
musí evidovat tržby od 1.12.2016. 

8. Od 1.3.2017 musí evidovat tržby ti poplatníci, kteří přijímají hotovostní tržby za 
maloobchodní či velkoobchodní prodej. Pokud by tedy nějaký FS měl tento druh tržeb a 
překročil uvedené limity, pak musí evidovat tržby od 1.3.2017. 

9. Od 1.3.2018 musí evidovat tržby ti poplatníci, kteří přijímají hotovostní tržby za ostatní 
činnosti. Pokud by tedy nějaký FS měl tento druh tržeb a překročil uvedené limity, pak musí 
evidovat tržby od 1.3.2018. 

10. Pokud by na nějaké provozovně došlo k souběhu tržeb, tak je pro účely stavení data 
povinnosti vést EET rozhodující hlavní druh tržeb. 

11. Připomínám, že za hotovostní tržbu je pro účely EET považována i platba kartou. 

V Praze 27.10.2016, Ing. David Vičar 
 

http://www.srcce.cz/


Příklady k bodu č. 4 a posouzení, zda se jedná o drobnou hospodářskou činnost a tudíž není 
povinnost k EET. 
 
Příklad 1 
hospodářská činnost v roce 2015  170 000,- Kč 
hlavní činnost v roce 2015          600 000,- Kč 
celkem                             770 000,- Kč z toho 5% = 38 500,- Kč 

Hospodářská činnost nepřekročila 175 tis. Kč, ale překročila 5% z celkových příjmů. Není tedy 
povinnost EET, protože stačí splnění jedné z podmínek, aby se jednalo o drobnou hospodářskou 
činnost. 
 
Příklad 2 
hospodářská činnost v roce 2015    176 000,- Kč 
hlavní činnost v roce 2015          600 000,- Kč 
celkem                             776 000,- Kč z toho 5% = 38 800,- Kč 

Hospodářská činnost překročila 175 tis. Kč a zároveň překročila 5% z celkových příjmů. Je povinnost EET. 
 
Příklad 3 
hospodářská činnost v roce 2015      10 000,- Kč 
hlavní činnost v roce 2015          700 000,- Kč 
celkem                             710 000,- Kč z toho 5% = 35 000,- Kč 

Hospodářská činnost nepřekročila 175 tis. Kč, ani nepřekročila 5% z celkových příjmů. Není povinnost EET.  

 
Informační povinnost poplatníka  

Poplatník je dle § 25 ZoET povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno 
informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. 
Informační oznámení je poplatník povinen umístit i na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny 
zboží nebo služby.  

Obsahem informačního oznámení je: 

 text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického 
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby 
v běžném režimu,  

 text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou 
tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby 
ve zjednodušeném režimu.  

 
Cílem tohoto oznámení je informovat zákazníka, že daný poplatník je povinen evidovat tržby a 
vystavit zákazníkovi účtenku a zároveň zákazníkovi poskytnout informaci, v jakém režimu poplatník 
tržby eviduje. Pro zákazníka je tato informace důležitá pro ověření zaevidování tržby u správce daně. 
Zákon přímo neupravuje formu informačního oznámení (např. podklad, velikost nebo barvu písma). 
Není podstatné, zda se bude jednat o tištěný nebo elektronický text. Nezbytné je, aby z pozice 
zákazníka bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné a čitelné. Informační povinnost přitom 
dopadá také na poplatníka, který nabízí zboží nebo služby na internetových stránkách. V tomto 
případě poplatník splní uvedenou povinnost umístěním textu na libovolném místě dostatečně 
viditelném pro každého návštěvníka webových stránek. Existence informačního oznámení, příp. jeho 
modifikace co do viditelnosti a čitelnosti je vyloučena z povahy věci v případech některých činností 
prováděných v terénu či u zákazníka. Tyto situace budou posuzovány s ohledem na konkrétní 
okolnosti daného případu.  

Marie Levá 



Doporučení závěrem  pokud budete platby za nájem přijímat nikoliv v hotovosti, ale na bankovní 
účet, nebudete mít s EET problém a nemusíte se registrovat.  
 
Pokud budete mít v této oblasti jakýkoliv konkrétní dotaz, obraťte se přímo na infolinku 
Ministerstva financí č. 225 092 392, kde vám velmi ochotně poradí a vše vysvětlí.  
 
 
Druhá informace se týká doporučení vhodného účetního programu  

Jednali jsme s firmou Stormware, jejíž účetní software Pohoda užívá v současnosti poměrně velký 
počet sborů, o možnosti slev pro hromadný odběr účetních programů prostřednictvím ústředí. Toto 
jednání nebylo nakonec úspěšné a slevu se nám nepodařilo vyjednat.  

Pro ty, kdo stále nemají program na vedení podvojného účetnictví, vyhledala naše účetní Jana 
Fučikovská následující přehled možností:  
 

Pohoda Profi  8 980,- Kč bez DPH, start verze zdarma na omezený počet dokladů 
https://www.stormware.cz/zc/eshop.aspx 
 

Helios Red Komplet  od 2 300,- Kč bez DPH, lze stáhnout demo zdarma 
http://www.helios.eu/produkty/helios-red/balicky-helios-red/ 
 
AdmWin – 7 900,- Kč bez DPH – neziskovky sleva 50% 
http://www.admwin.cz/objednavka/ 
 
Money S3 – od 2 495,- Kč bez DPH – neziskovky sleva 50% 
http://shop.money.cz/kategorie/money-s3/pro-neziskovky/ 
 
Jednoduchý program, který dokonce funguje na cloudu a dá se platit měsíčně od 500,- Kč/měs. – Info 

Office  http://www.info-office.cz/index.html 
 

 

 
Doufáme, že Vám, milé/milí účetní našich sborů, předložené informace budou ku pomoci a přejeme 
hodně sil ve zdolávání různých překážek, které nám naši zákonodárci předkládají a ztěžují naši 
převážně dobrovolnicky odváděnou práci.  
 
Srdečně zdraví  
 
 

Eva Zadražilová              Marie Levá 
2. náměstkyně synodního kurátora    vedoucí ekonomického oddělení ÚCK 
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