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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Přijetím zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb byly stanoveny termíny čtyř fází 

postupného rozšíření na povinné subjekty. První a druhá fáze je již účinná, třetí a čtvrtá fáze 

je plánována na březen 2018 a červen 2018.  

Dosavadní data k evidenci tržeb a jejímu přínosu jsou však rozporuplná, značné rozdíly 

vykazují statistiky ČSÚ a MF ČR. Před vstupem dalších fází v účinnost je vhodné, aby 

dosavadní implementace byla vyhodnocena. Vzhledem k termínu sněmovních voleb na konci 

října 2017 a předpokládanému povolebnímu vyjednávání je takřka vyloučeno, aby se případné 

úpravy evidence tržeb stihly ještě před účinností dalších fází. Programy kandidujících 

subjektů vyjadřují vůli ke změně evidence tržeb, na kterou ale reálně nebude čas. Nejistota 

povinných subjektů je poškozující. Proto navrhujeme odsunutí účinnosti třetí a čtvrté fáze o 

devět měsíců, což zajistí dostatečný prostor pro případné přijetí změn a přípravu povinných 

subjektů. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

 

 

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

 

Na právní úpravu obsaženou v předloženém návrhu se právní předpisy Evropské unie 

nevztahují. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami dle článku 10 Ústavy České 

republiky. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a 

dále sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 

S přijetím navrhované právní úpravy není spojeno zvýšení nákladů státního rozpočtu, ani 

ostatních veřejných rozpočtů. Navržená právní úprava má pozitivní sociální dopady, nemá 

dopad na životní prostředí.  

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
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Předložený návrh nemá negativní vliv na ochranu soukromí a osobních údajů.   

 

 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

V důsledku přijetí navrhovaných změn nedojde ke zvýšení korupčních rizik. 

 

8. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas 

již v prvém čtení 

 

Pro dosažení cíle tohoto návrhu zákona je nezbytné, aby nabyl účinnosti ještě před termíny 

3. a 4. fáze evidence tržeb – tj. před 28.2.2018, resp. 31.5.2018. V případě řádného 

legislativního procesu tento termín vzhledem ke konci volebního období není možné splnit, 

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. 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

Čl. I 

 

K bodu 1: 

 

Prodlužuje se výjimka z vynětí pro 1. a 2 fázi.  

 

K bodu 2: 

 

Navrhuje se posunutí termínu třetí fáze evidence tržeb z 1.3.2018 na 1.12.2018 a čtvrté fáze 

z 1.6.2018 na 1.3.2019.  

 

 

Čl. III 

 

Účinnost zákona je navržena tak, aby byl zákon účinný v nejkratším možném čase, což je 

potřebné v souvislosti z výše odůvodněnou urychlenou potřebou přijetí této novely.  

 

Praha 28. června 2017 

 

Jan Farský, v.r. 

Marian Jurečka, v.r. 

Petr Gazdík, v.r. 

Jaroslav Klaška, v.r. 

Věra Kovářová, v.r. 

Jiří Mihola, v.r. 
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