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R O Z H O D N U T Í 
o závazném posouzení o určení evidované tržby 

 

 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „správce daně“) posoudil žádost 
daňového subjektu Lesy hl. m. Prahy,  DIČ: CZ45247650, se sídlem Práčská 1885, 
106 00 Praha 10 (dále jen „žadatel“) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení 
evidované tržby podle ustanovení § 32 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném 
znění (dále jen „ZoET“), ze dne 20. 12. 2016, zaevidovanou pod čj. 8782113/16 a v souladu 
s ustanovením § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“), rozhodl takto: 

 

 

Platba, která podléhá posouzení, tedy platba z činností definovaných zřizovací 
listinou, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, není evidovanou tržbou. 

 
Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné po dobu 3 let ode dne, v němž nabylo toto 
rozhodnutí právní moci. 
  
Odůvodnění:  
 
Správce daně obdržel dne 20. 12. 2016 podání žadatele označené jako žádost o závazné 
posouzení dle § 32 ZoET.  
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Žadatel ve své žádosti uvádí, že je příspěvkovou organizací, která je zřízena hl. m. Prahou. 
Předmět činnosti je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost. V rámci hospodářské 
činnosti prodává žadatel dřevo fyzickým i právnickým osobám a realizuje obchod s květinami 
a rostlinami. 
Žadatel navrhuje, že evidence tržeb se na něj nevztahuje i přesto, že provozuje 
hospodářskou činnost, vzhledem ke skutečnosti, že právní forma žadatele je příspěvková 
organizace. 
 
 
Správní poplatek ve výši 1000 Kč byl uhrazen dne 16. 1. 2017. 

 

Správce daně posoudil obsah žádosti a dospěl k následujícímu: 

Evidovanou tržbou nejsou dle § 12 odst. 1 písm. c) ZoET  tržby příspěvkové organizace a 
jsou z evidence tržeb vyloučené. Vynětí těchto tržeb je odůvodněno zvláštním 
veřejnoprávním statutem. Výše uvedené se vztahuje na žadatele, který je příspěvkovou 
organizací, která byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy. 

Na základě výše uvedených skutečností bylo možno přisvědčit návrhu žadatele, a bylo 
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Rozhodnutí o závazném posouzení je účinné vůči orgánům, které v souladu s ustanovením § 
2 zákona o evidenci tržeb provádí výkon působnosti podle tohoto zákona, pokud je skutečný 
stav věci, který je předmětem prověřování plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb, 
totožný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno. 

Rozhodnutí o závazném posouzení se stává neúčinným, pokud došlo ke změně zákonné 
úpravy, na jejímž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.  

Prokáže-li se, že podmínky, za kterých bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, 
nejsou splněny, nelze toto rozhodnutí při řízení nebo jiném postupu týkajícím se evidence 
tržeb použít. 

Proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze uplatnit opravné prostředky. 
 

 

JUDr. Martina Zborníková 
         ředitel odboru 
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