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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. Obecná část 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (dále jen „Zákon o elektronické 

evidenci tržeb“), byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 13.4.2016.  

Zákon o elektronické evidenci tržeb obsahuje řadu nedostatků a tento návrh na jeho 

zrušení je předkládán z následujících důvodů. 

Předním nedostatkem Zákona o EET je fakt, že zavedení kontrolního mechanismu EET ze 

strany státu je postaven na myšlence, že nástroj kontroly si musí na vlastní náklady pořizovat 

sami kontrolovaní. S trochou nadsázky lze tvrdit, že se jedná o absurditu, která nemá v 

právním řádu České republiky obdoby.  

Současně je evidentní, že systém evidence tržeb není dobře připraven ani po technické 

stránce. Za technické nedostatky a výpadky systému přitom ponese plnou odpovědnost 

podnikatel, nikoli Ministerstvo financí. Pro mnohé podnikatele bude spuštění EET likvidační, 

zavedení EET bude pro podnikatele představovat neodůvodněné finanční náklady, které jim 

stát nijak nevykompenzuje.  

V návrhu je dále nastavená odlišná účinnost, která diskriminuje určité podnikatele, pro 

takové rozlišování přitom z hlediska fungování celého systému není žádný důvod. 

Jedním z dalších důvodů, který předkladatele vedl k iniciování předmětného návrhu 

zákona, je rovněž otázka zabezpečení dat, která prostřednictvím tohoto systému bude státem 

shromažďována. Stejně jako v případě kontrolního hlášení DPH je pravděpodobné, že se 

jedná o riziko, které nelze žádným způsobem zcela vyloučit a které nese značný potenciál 

korupce a nekalé konkurence. Podle dostupných informací by měl být datový přenos navíc 

zabezpečen velmi zastaralým systémem, tzv. SSLv3.  

Platný Zákon o elektronické evidenci tržeb není schopen podchytit mnohá specifika 

související s praxí prováděných plateb, jako jsou platba předem nebo naopak nákup na dluh, 

záloha apod. Povinnost evidovat příjem v určitý moment, v okamžiku vzniku práva přijmout 

peněžní prostředky za službu či zboží, neumožňuje například zachytit změnu ve způsobu 

platby při pozdějším plnění z platby hotovostní na platbu převodem. 

Dále lze uvést, že ačkoli Zákon o EET zavádí povinnost zaslat údaje o evidované tržbě 

finanční správě bezodkladně a v případě technických problémů nejpozději do 48 hodin, 

zároveň zavádí možnost storno a oprav evidence, která však není nijak v zákoně omezena. 

Tím se stávají uvedené povinnosti poměrně bezzubé a zneužitelné. 

Nevyjasněná nebo minimálně velmi komplikovaná zůstává také otázka evidence 

spropitného pro číšníky.  

Zákon o EET má nedostatky i ve vztahu k jiným ziskům z prodeje, jako je například 

situace, kdy zákazník ve směnárně dosáhne kurzového zisku z výhodného prodeje cizí měny, 

a měl by tak správně vystavit směnárně účtenku, pokud by nechtěl zatajit, že daňový prodej je 

pro něj určitou formou podnikání. 

Není ani zřejmé, na které platby se povinná evidence vztahuje dříve a na které později. K 

řešení těchto otázek nepřispívá ani Ministerstvo financí, které svými metodikami posuzování 

jednotlivých plateb tvoří neustálé výjimky z jednoznačného znění klasifikace NACE a staví 

tím své interní metodické postupy nad platný zákon, což je stav v demokratickém právním 

státě nepřípustný. Výsledkem tohoto stavu je ještě větší nejistota adresátů právní normy 

ohledně zařazení jednotlivých plateb do systému postupného zavádění povinné evidence 

tržeb.  
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Pro připomenutí lze zmínit slovenskou zkušenost s  EET, kde byla odhalena manipulace 

se softwarem registračních pokladen, organizátoři těchto podvodů byly přímo servisní 

společnosti pokladen a došlo k únikům v řádu miliard korun. 

EET patří do Informačních systémů veřejné správy (spravuje ministerstvo vnitra) a spadá 

tak pod usnesení vlády o komunikačních technologiích z listopadu 2015. Podle něho je tedy 

nutné, aby projekt schválila i rada vlády. Hlavní část projektu jí však do dnešního dne ke 

schválení předložena nebyla. Projekt EET je tak realizován v rozporu s usnesením vlády. 

V neposlední řadě se předkládaná norma navrhuje zrušit i z toho důvodu, že žádná z 

vládních stran neměla zavedení systému elektronické evidence tržeb ve svém předvolebním 

programu, což je v rozporu s legitimním očekáváním a principem právní jistoty pro občany 

České republiky. 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, s předpisy Evropské unie a s ústavním pořádkem České 

republiky 

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána, i předpisy Evropské unie.  

 

Předpokládaný hospodářský a finanční vliv navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky  

Z hlediska předpokládaného dosahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty má návrh neutrální dopad.  

 

Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

Předložený návrh zákona nemá fakticky dopad na soukromí osob spadajících do jeho 

působnosti, ani na ochranu osobních údajů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava v sobě, dle názoru předkladatelů, nepřináší žádný nárůst 

korupčních rizik. 

 

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

rovnosti mužů a žen  

Návrh nemá žádný vliv na princip zákazu diskriminace (rovnost postavení žen a 

mužů) a z tohoto hlediska je neutrální. 
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I: 

Návrh zrušuje návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. 

 

K čl. II: 

 

Návrh zrušuje příslušná ustanovení v  zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které byly 

novelizovány v souvislosti s přijetím zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb.  

 

 

K čl. III: 

 

S ohledem na zachování míry legitimního očekávání a právní jistoty pro živnostníky, kteří si 

v mezidobí mezi nabytím účinnosti zákona č. 112/2016 Sb. uplatní podle zákona č. 586/2016 

Sb. slevu na dani z příjmů, jsou formulována přechodná ustanovení. 

 

 

K čl. IV: 

Návrh zrušuje příslušná ustanovení v  zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , které 

byly novelizovány v souvislosti s přijetím zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci 

tržeb. 

 

K čl. V: 

 

Obecná účinnost je stanovena prvním dnem druhého kalendářního měsíce po dni vyhlášení 

tohoto zákona. 

 

 

 

V Praze dne 30.11.2016 

 

 

Ivo Valenta, v.r. 

Miloš Vystrčil, v.r. 

Jaroslav Kubera, v.r. 

Jiří Oberfalzer, v.r. 

Zdeněk Nytra, v.r. 
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Jiří Burian, v.r. 

Lumír Aschenbrenner, v.r. 

Jaroslav Zeman, v.r. 

Tomáš Jirsa, v.r. 

Daniela Filipiová, v.r. 

Jan Horník, v.r. 

Jiří Vosecký, v.r. 

Václav Chaloupek, v.r. 

Leopold Sulovský, v.r. 

Michael Canov, v.r. 

Tomáš Grulich, v.r. 

Tomáš Czernin, v.r. 

Zbyněk Linhart, v.r. 

Petr Holeček, v.r. 

Jiří Šesták, v.r. 
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