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SMĚRNICE PRO VÝDĚLEČNOU ČINNOST 

SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Čl. 1 

(1) Předsednictvo Spolku celníků České republiky (dále jen „P SC“) a Pobočné 
spolky – Kluby celníků, zapsané spolky (dále jen „Kluby“) mohou provozovat 
výdělečnou činnost za podmínek stanovených touto směrnicí. 

(2) Výdělečná činnost je provozována samostatně, jak P SC, tak i Kluby za 
účelem získání prostředků pro vlastní činnost. 

(3) Výdělečná činnost je provozována formou tzv. vedlejší podnikatelské 
činnosti. 
 

Čl. 2 

(1) Vedlejší podnikatelská činnost je provozována vlastním jménem P SC, 
v případě Klubů vlastním jménem Klubu, na vlastní účet. 

(2) Za závazky vzniklé z podnikatelské činnosti P SC, ručí P SC veškerým 
majetkem. 

(3) Za závazky vzniklé z podnikatelské činnosti Klubu, ručí Klub veškerým svým 
majetkem. 

(4) Vedlejší podnikatelská činnost se nezapisuje do obchodního rejstříku. 

(5) Vedlejší podnikatelskou činnost, která je živností, je třeba provozovat 

v souladu se zákonem o živnostenském podnikání1). 
 

Čl. 3 

(1) Vedlejší podnikatelskou činnost vede P SC a Kluby ve svém účetnictví, 
které zachycuje stav a pohyb majetku, pohledávek a závazků. 

(2) Způsob vedení účetnictví, jeho úplnost, správnost a průkaznost upravuje 

zvláštní zákon2). 
 

Čl. 4 

Zisk z vedlejší podnikatelské činnosti podléhá zdanění podle zákona3). 

 

Čl. 5 

(1) Jednotlivé zakázky se oceňují smluvními cenami, v souladu se zvláštním 

zákonem4). 

(2) Dohoda o ceně musí mít písemnou formu. 

                                                           
1) Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Cena se stanoví buď pevnou částkou, nebo jednoznačným způsobem jejího 
stanovení. 
 

Čl. 6 

(1) Vedlejší podnikatelská činnost je vykonávána především členy P SC a 
Klubů v době osobního volna. 

(2) Pro specifickou činnost lze uzavírat s občany dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti mimo pracovní poměr5). 

(3) Při provozování vedlejší podnikatelské činnosti musí být rovněž dodržovány 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Případně i jiné předpisy, vztahující 
se ke konkrétně vykonávané činnosti. 
 

Čl. 7 

Zisk z vedlejší podnikatelské činnosti se používá 

a) ke splnění daňových povinností, 

b) k financování vedlejší podnikatelské činnosti, 

c) k odvodům, 

d) k financování závazků P SC nebo Klubů, 

e) k financování vlastní činnosti P SC a Klubů. 
 

Čl. 8 

Kluby jsou povinny oznámit P SC druh podnikatelské činnosti do 30 dnů od 
zahájení této činnosti.  
 

Čl. 9 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. března 2016. 
 
 

 

JUDr. Marie BUBENÍKOVÁ 

předsedkyně 

Spolek celníků České republiky 

 

 

                                                           
5) Zákon č. 262/2006 Sb., § 74 až 77 (zákoník práce). 


