
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Miroslava Kalouska a Martina Plíška na vydání zákona,  

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

(sněmovní tisk č. 918) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 24. října 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a vyslovila s ním nesouhlas zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Vláda je toho názoru, že změna účinnosti zákona o evidenci tržeb za situace, 

kdy do okamžiku obecné účinnosti a vzniku evidenční povinnosti pro první skupinu 

subjektů zbývají méně než dva měsíce, není v souladu s principem legitimního 

očekávání. Vzhledem k tomu, že poslanecký návrh byl předložen koncem září 2016, 

nabyl by i v případě, že by byl schválen v Poslanecké sněmovně v prvém čtení, 

účinnosti nejdříve ve druhé polovině listopadu, což se jeví jako velmi nevhodné 

vzhledem k tomu, že podle současné úpravy má zákon o evidenci tržeb nabýt účinnosti 

k 1. prosinci 2016. Vláda má za to, že nelze připustit, aby povinné subjekty byly 

do poslední chvíle v nejistotě. Celá řada z nich již přijala opatření, která mají na nově 

vzniklou povinnost reagovat, a v důsledku změny účinnosti zákona by jim mohla 

vzniknout škoda. Vedle toho by podle názoru vlády byli také postiženi dodavatelé 

pokladních zařízení, u nichž by zmařená investice fakticky mohla vést k likvidaci 

podnikatelské činnosti. Odložení účinnosti zákona o evidenci tržeb by také oddálilo 

pozitivní efekt narovnání podnikatelského prostředí a navíc by ohrozilo celý projekt 

elektronické evidence tržeb. 

 

2. Vláda nesouhlasí se zrušením fázování náběhu evidence tržeb a považuje 

jej za nekoncepční. Postupným nabíháním systému evidence tržeb má být zajištěno, 

že finanční správa bude schopna vydat autentizační údaje veškerým podnikatelům 

v příslušné vlně bez toho, aby jejich přidělení bylo spojeno jak na straně podnikatele, 

tak na straně finanční správy s vysokou časovou zátěží. Stejně tak nelze podle názoru 

vlády hovořit o zvýhodnění podnikatelů v dalších vlnách náběhu systému evidence tržeb 

vůči podnikatelům v první a druhé fázi v tom smyslu, že by měli víc prostoru                    

se na evidenci tržeb připravit. Rozdělení podnikatelů do jednotlivých fází je koncipováno 

tak, aby se v počátečních fázích dotklo takových podnikatelských segmentů, u kterých 
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je využívání pokladních zařízení běžným standardem a jejichž obchodní model 

se nevyznačuje významnějšími specifiky, na které by dodavatelé technického řešení 

potřebovali více času. Pro pozdější fáze byly zvoleny takové podnikatelské segmenty, 

které doposud pokladní zařízení nepoužívaly a potřebují tedy více času na přizpůsobení 

nové povinnosti. Stejně tak se jedná o takové segmenty, v rámci jejichž podnikatelské 

činnosti se častěji objevují specifické obchodní situace (práce v terénu, práce u klienta, 

sdílení zařízení více poplatníky atd.) a které proto vyžadují delší období na implementaci 

i na straně dodavatele pokladního zařízení. 

 

3. Vláda nesouhlasí s názorem, že systém elektronické evidence tržeb není připravený 

na své spuštění. Podle dostupných informací probíhá příprava systému a jeho 

technického zabezpečení podle plánu. Nelze též souhlasit s názorem předkladatelů, že 

k zákonu o evidenci tržeb existuje nedostatečná a nejednoznačná metodika. Generální 

finanční ředitelství vydalo podrobný Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb 

a provozuje také internetovou stránku www.etrzby.cz, kde jsou pro podnikatele uvedeny 

potřebné informace o projektu evidence tržeb. Na této stránce jsou 

zveřejněny nejčastější dotazy podnikatelů a lze zde pokládat individuální dotazy. 

Obdobnou webovou stránku s poradenstvím provozuje také Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR na adrese www.eltrzby.cz. 

 

4. Vláda dále nesouhlasí s názorem předkladatelů, že předkládaný návrh nebude mít 

dopad na veřejné rozpočty. Systém elektronické evidence tržeb má po svém zavedení      

v rámci plánovaných čtyř fází přinést do státního rozpočtu téměř 20 miliard korun. 

S ohledem na účel evidence tržeb, jímž je zabezpečení lepší správy daní, zejména pak 

daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, lze očekávat, že případné odložení nabytí 

účinnosti zákona by mělo negativní dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAF2ERNQU)


