
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje  

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb  

(sněmovní tisk č. 846) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 20. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a vyslovila s tímto návrhem 

nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Cílem zákona o evidenci tržeb je zejména boj proti daňovým únikům v oblasti plateb 

hotovostního charakteru a omezení šedé ekonomiky. Podle názoru vlády navrhovaná 

změna odporuje smyslu tohoto zákona a mohla by vést k prohloubení konkurenční výhody 

těch daňových subjektů, které záměrně vykazují nižší tržby proto, aby nepřekročily 

rozhodnou hranici, která se pojí s určitým limitem. V navrhované úpravě jde o roční obrat 

10 mil. Kč, při jehož dosažení nemůže plátce daně z přidané hodnoty zvolit jako 

zdaňovací období kalendářní čtvrtletí.  

 

2. Vláda nepovažuje za možné akceptovat návrh, který z povinnosti evidence tržeb vylučuje 

nejen fyzické osoby – „neplátce“ daně z přidané hodnoty, ale i fyzické osoby, které jsou 

čtvrtletními plátci této daně, tedy jejich roční obrat dosazuje výše až do 10 mil. Kč. Tyto 

subjekty nelze označit za „drobné“ živnostníky, jak je uvedeno v důvodové zprávě 

k návrhu zákona, a jejich vynětí z povinnosti není ničím odůvodněno.  

 
3. Dále vláda upozorňuje, že přijetím navržené novely zákona by nebylo dosaženo ani 

dalšího deklarovaného cíle zákona o evidenci tržeb, což je narovnání tržního prostředí  

a odstranění nežádoucí nerovnosti mezi různými skupinami daňových subjektů. 

Předložený návrh zákona  by naopak nerovnost mezi jednotlivými skupinami podnikatelů 

zakládal a k narovnání podnikatelského prostředí by nepřispěl.  

 

4. Vláda zároveň předpokládá, že omezení okruhu daňových subjektů povinných k evidenci 

tržeb by také otevřelo prostor pro obcházení evidenční povinnosti umělým dělením 

podnikatelské činnosti jednoho podnikatele na více subjektů tak, aby se žádný z nich 

nestal měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. 
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