
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

navrhované právní úpravy 

 

K bodu č. 1 - podle § 12 odstavce 3 jsou z evidence tržeb vyloučeny tržby, kde 

důvodem pro vynětí jsou okolnosti spočívající v samotném uskutečnění tržby, zejména 

v povaze poskytovaných služeb, z nichž jsou tyto tržby získány. 

 

 V současné době stoupá obliba farmářských trhů, kde provozovatelé potravinářského 

podniku a zemědělští podnikatelé prodávají především speciální potraviny z vlastní produkce. 

Evidence tržeb z tohoto prodeje by provozovatelům potravinářského podniku  

a zemědělským podnikatelům zásadně ztížila plynulý a hospodárný prodej potravin na 

farmářských trzích. Řada provozovatelů potravinářského podniku a zemědělských 

podnikatelů by s ohledem na podstatné ztížení prodeje a na zvýšené náklady spojené 

s evidencí tržeb byla nucena prodej potravin a zemědělských produktů na farmářských trzích 

ukončit nebo výrazně zdražit prodávanou produkci.  

 

K bodu č.  2 - podnikatelé, na které se vztahuje § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou podnikatelé, kteří svoji 

podnikatelskou činnost vykonávají v režimu vedlejší samostatně výdělečné činnosti, za kterou 

se považuje, pokud osoba samostatně výdělečně činná zároveň v kalendářním roce: 

 vykonávala zaměstnání, 

 pobírala invalidní důchod (či vznikl nárok na jeho výplatu) nebo jí byl přiznán 

starobní důchod, 

 měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského 

pojištění zaměstnanců, 

 osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I 

(lehká závislost), 

 osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II až IV, 

pokud se jedná o osobu blízkou nebo jde o osobu, jež není osobou blízkou a zároveň 

žije  

s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, 

 vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde 

o vojáky z povolání, nebo 
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 byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) tohoto zákona.  

 

Podnikatelé, kteří vykonávají svoji podnikatelskou činnost jako vedlejší samostatně 

výdělečnou činnost, si svou činností pouze přivydělávají a nedosahují ze své výdělečné 

činnosti vysokých výdělků.  

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

 

K bodu č. 1 - evidence tržeb provozovatelů potravinářského podniku a zemědělských 

podnikatelů z prodeje speciálních potravin z vlastní produkce na farmářských trzích by 

provozovatelům potravinářského podniku a zemědělským podnikatelům zásadně ztížila 

plynulý a hospodárný prodej potravin na farmářských trzích. Řada provozovatelů 

potravinářského podniku  

a zemědělských podnikatelů by s ohledem na podstatné ztížení prodeje a na zvýšené náklady 

spojené s evidencí tržeb byla nucena prodej potravin a zemědělských produktů na 

farmářských trzích ukončit nebo výrazně zdražit prodávanou produkci.  

 

Tržby z prodeje potravin a zemědělských produktů provozovatelů potravinářského 

podniku a zemědělských podnikatelů na tržištích jsou sezonního charakteru, přičemž zejména 

v zimním období z klimatických a technických důvodů souvisejících se skladováním, nejsou 

realizovány žádné prodeje ani tržby.  

 

K bodu č. 2 - podnikatelé, kteří vykonávají svoji podnikatelskou činnost jako vedlejší 

samostatně výdělečnou činnost, si svou činností pouze přivydělávají a nedosahují ze své 

výdělečné činnosti vysokých výdělků.  

 

Elektronická evidence tržeb by uvedené podnikatele při dosahování nízkých výdělků 

nadměrně finančně zatížila, proto je třeba, aby osoba samostatně výdělečně činná při výkonu 

vedlejší samostatně výdělečné činnosti, tj. drobný podnikatel nebo živnostník, který 

nedosáhne v průměru v běžném roce rozhodné částky, byla vyňata z působnosti zákona  

o evidenci tržeb.  

 

Vynětí těchto osob z elektronické evidence tržeb by mělo být omezeno, aby 

nedocházelo ke zneužívání. Omezení by mělo být ve výši tzv. nízkého zisku neboli rozhodné 

částky pro platbu sociálního pojištění. Je to hranice, která je přesně definovaná v § 10 odst. 2 

zákona o důchodovém pojištění, ve výši 20 % průměrné mzdy. Pro rok 2016 činí 64 813 Kč, 

tj. 5401 Kč měsíčně. Je to hranice, kterou, pokud osoba samostatně výdělečně činná při 

výkonu vedlejší činnosti nedosáhne, nemusí hradit žádné zálohy.  

 

Vyšší přivýdělky jsou možné, avšak již v režimu zákona o evidenci tržeb, který by byl 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127440)



 

zaveden v běžném roce, po překročení navrhovaného limitu. Při překročení navrhované 

hranice, kterou je povinna osoba samostatně výdělečně činná sama ohlídat, je osoba 

samostatně výdělečně činná povinna se k elektronické evidenci tržeb do 30 dní přihlásit  

a znovu osvobozena může být až po prokázání, že min. dva roky po sobě jdoucí dosahuje 

pouze podlimitních výdělků (pod výší nízkého zisku).  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh je zejména 

v souladu čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje, že vlastnické právo všech 

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie a souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, jakož i s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny a dopady na životní prostředí 

 

 Celkový hospodářský dopad na činnost podnikatelského prostředí (drobných živnostníků) 

předpokládáme ve výši 1 mld. Kč. Dopad do státního rozpočtu očekáváme taktéž pozitivní 

ve výši 1 mld. Kč (úspora při neuplatňování daňových slev při pořizování fiskálních 

pokladen). 
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Hospodářský dopad navrhované právní úpravy na činnost provozovatelů 

potravinářského podniku a zemědělských podnikatelů, kteří realizují tržby z prodeje potravin 

a zemědělských produktů na tržištích, bude pozitivní. 

 

Předpokládá se úspora nákladů na pořízení a provoz technického vybavení (HV  

a SW) souvisejícího s elektronickou evidencí tržeb u malých a středních provozovatelů 

potravinářského podniku a zemědělských podnikatelů realizujících část své produkce na 

trzích formou přímého prodeje v celkové roční výši cca 40 mil. Kč   

 

 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou nedojde ke zvýšení spotřebitelských cen 

potravin a zemědělských produktů prodávaných provozovateli potravinářského podniku  

a zemědělskými podnikateli na tržištích.  

 

Podnikatelům, kteří vykonávají svoji podnikatelskou činnost jako vedlejší samostatně 

výdělečnou činnost, nevzniknou náklady, které by značně snížily jejich výdělky, které slouží 

jako doplnění jejich příjmu.  

 

Návrh zákona nemá dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

 

Návrh zákona nemá dopad na ochranu soukromí a ochranu osobních údaj 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh zákona nepřináší žádná korupční rizika.  

 

8. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas 
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již v prvém čtení 

 

Pro dosažení cíle tohoto návrhu zákona je nezbytné, aby nabyl účinnosti co nejdříve 

do nabytí účinnosti zákona o evidenci tržeb. V případě řádného legislativního procesu lze 

očekávat, že tento termín nebude splněn, proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna 

v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve 

znění pozdějších předpisů, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

Čl. I 

 

K bodu 1 

Navrhuje se vyjmout z režimu zákona o evidenci tržeb prodej potravin  

a zemědělských produktů provozovatelem potravinářského podniku a zemědělským 

podnikatelem na tržištích. 

 

K bodu 2 

Navrhuje se z režimu zákona o evidenci tržeb vyjmout podnikatele, na které se 

vztahuje § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. Tito podnikatelé vykonávají svoji podnikatelskou činnost v režimu vedlejší 

samostatně výdělečné činnosti, při které dosahují nízkých výdělků. Náklady na elektronickou 

evidenci tržeb by jejich nízké výdělky sloužící k doplnění jejich hlavních příjmů značným 

způsobem snížily.  

 

Čl. II 

 

Aby byl zcela naplněn cíl tohoto návrhu zákona, je nezbytné, aby nabyl účinnosti 

stejného dne jako zákon o evidenci tržeb.  

 

 

Praha, dne: 13. 7. 2016 
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Jaroslav Klaška, v.r. 

Marian Jurečka, v.r. 
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