
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VI. 

 
Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 22. června 2017, s termínem dodání 
stanovisek do 17. července 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. Z K § 2 
V ustanovení § 2 se uvádí: 
„Evidovanou tržbou není tržba poplatníka, který  

a) je držitelem průkazu ZTP/P označeného symbolem 
osoby hluchoslepé nebo úplně nebo prakticky nevidomé,  

b) provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a 
spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně 
z příjmů, 

c) není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba 
plyne, a 

d) tuto tržbu sám přijímá.“ 
 
Takto navrhované znění navozuje dojem, že písmena a) až d) lze 
aplikovat samostatně a tedy od evidence tržeb jsou osvobozeni 
poplatníci splňující jednu z uvedených podmínek. Požadujeme znění § 
2 upravit tak, aby odpovídalo záměru předkladatele uvedenému 
v předkládací zprávě, odůvodnění a závěrečné zprávě (RIA), tzn., že 
k vyloučení tržby z evidence tržeb je třeba splnění všech uvedených 
podmínek. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Ustanovení obsahuje výčet podmínek spojených spojkou „a“, v souladu 
s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je tedy zřejmé, že se jedná 
o kumulativní výčet, tedy všechny podmínky musí být splněny 
najednou. Připomínka se týká legislativně technických požadavků, a 
proto podle čl. 13 odst. 5 ve spojení s čl. 5 odst. 7 nemůže být označena 
jako zásadní. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D K § 2 
Pokud je zájmem předkladatele svázat vyloučení tržeb poplatníka 
z evidence tržeb u osob s těžkým zrakovým postižením s průkazem 
osoby se zdravotním postižením, doporučujeme toto navázat na nárok 
na průkaz osoby se zdravotním postižením  ZTP/P a nikoli na 
držitelství průkazu.  
Zatímco je předpokladem, že u těchto osob bude nárok na průkaz 
osoby se zdravotním postižením navazovat, ve faktickém držitelství 
průkazu osoby se zdravotním postižením (veřejné listiny) mohou být 
prodlevy. Při navržené dikci právního předpisu by mohlo docházet 
k situaci, že po část období by tržba musela být považována za 
evidovanou tržbu poplatníka.  

Vyhověno. 
Vynětí bude vázáno na vznik nároku, nikoliv na faktické držitelství 
průkazu. 
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4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. D K § 2 
Uvedení symbolu na průkazu osoby se zdravotním postižením je, 
v souladu s požadavky reprezentantů osob se zdravotním postižením, 
na dobrovolné bázi. Zvláštní část odůvodnění připouští, že mohou 
existovat podnikající osoby s průkazem osoby se zdravotním 
postižením, který není označen symbolem (označení tyto osoby 
„nechtěly“). Navrhované znění vynucuje označení průkazu symbolem, 
aby mohla tržba spadnout pod režim § 2, osoba musí mít na průkaze 
daný symbol. V souladu s § 34a odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje průkaz 
symbol, pokud osoba o označení průkazu symbolem požádá při podání 
žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením nebo při 
podání žádosti o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením. Situace osob s průkazem bez označení je tedy poněkud 
problematická. 

Vyhověno. 
Vynětí z evidence bude vázáno na vznik nároku, nikoliv na faktické 
držitelství. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. Z K § 2 
Jako problematické se jeví i vymezení podmínky v § 2 písm. b), kdy 
evidovanou tržbou není tržba poplatníka, který „provozuje 
podnikatelskou činnost bez zaměstnanců“. Zvláštní část důvodové 
zprávy k tomuto uvádí: „Pokud má poplatník s těžkým zrakovým 
postižením zaměstnance nebo spolupracující osobu nebo je 
společníkem společnosti založené za účelem provozování dané 
činnosti, není nutné stanovit pro něj výjimku z evidence tržeb, protože 
tržby může evidovat tato druhá osoba nebo společník.“  Poplatník však 
nebude splňovat tuto podmínku i v případě, že mu například na základě 
dohody o provedení práce bude chodit jednou týdně někdo uklízet 
provozovnu (ve smyslu § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů) apod. Stále totiž půjde o zaměstnance. V 
tomto případě je však stěží představitelné, že by takovýto zaměstnanec 
místo něj mohl evidovat tržbu. Vymezení podmínky podle písmene b) 
je třeba v tomto smyslu precizovat. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Navrhované znění bylo nastaveno ve spolupráci se zástupci dotčených 
subjektů (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Národní 
rada osob se zdravotním postižením) a bylo projednáno i na Vládním 
výboru pro zdravotně postižené občany. Na základě akceptace 
připomínky jiného připomínkového místa bude návrh doplněn tak, aby 
se výjimka vztahovala i na nevidomé podnikatele, kteří mají pouze 
(všechny) spolupracující osoby nebo zaměstnance rovněž naplňující 
podmínku uvedenou v písm. a). Návrh v tomto smyslu považujeme za 
vyvážený, zejména s ohledem na důvodné obavy s možného zneužívání 
této výjimky. Zároveň je nutné upozornit na dočasnost tohoto opatření.  
 
 
 
  
 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z K § 1: 
Požadujeme formulačně upravit znění § 1, neboť v předkládané podobě 
se jedná o proklamaci či zdůvodnění potřeby zakotvení samotné úpravy 
vyjímající z evidence tržeb stanovené tržby. Svou formou připomíná 
ustanovení preambuli, u které nelze dohledat normativní charakter, a 
v rozporu s čl. 39 odst. 6 Legislativních pravidel vlády téměř zcela 
přejímá zmocňovací ustanovení prováděného zákona (srov. § 12 odst. 4 
zákona o evidenci tržeb). 
  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
Ustanovení § 1 představuje typické ustanovení stanovící předmět 
úpravy. Předmět úpravy prováděcích právních předpisů musí odpovídat 
zmocňovacímu ustanovení zákona, který je prováděn; tuto podmínku 
nařízení splňuje. Podle § 39 odst. 6 Legislativních pravidel vlády může 
nařízení vlády obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze 
zákona, k jehož provedení je vydáno, nepřejímají se do něho ustanovení 
prováděného zákona a nesmí nově upravovat věci, jejichž úprava patří 
do zákona. Předkládané nařízení vlády všechny tyto podmínky splňuje 
a není tedy s čl. 39 odst. 6 Legislativních pravidel vlády v rozporu. 
Připomínka se týká legislativně technických požadavků, a proto podle 
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čl. 13 odst. 5 ve spojení s čl. 5 odst. 7 nemůže být označena jako 
zásadní. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D K § 2 písm. c): 
Doporučujeme vyjasnit či přiblížit v textu ustanovení pojem „společník 
společnosti“, resp. co je určujícím charakterem společnosti, zda se tedy 
např. jedná o společnosti podle občanského zákoníku. Současná 
formulace je neurčitá a vágní, což by mohlo vést k výkladovým 
nejasnostem. 

Vysvětleno. 
Pojem společnost je vymezen v občanském zákoníku, je tedy zřejmé, že 
se jedná o společnost podle tohoto zákona. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D Bez připomínek. 
Dovolím si však doporučit v názvu navrhovaného předpisu neuvádět 
tučně text „ze dne . . .  2017“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Doporučujeme upravit návrh nařízení vlády tak, aby se navrhovaná 
výjimka z evidence tržeb vztahovala rovněž na spolupracující osoby, 
pokud jsou tyto spolupracující osoby rovněž držitelem průkazu ZTP/P 
označeného symbolem osoby hluchoslepé nebo úplně nebo prakticky 
nevidomé.  

Vyhověno. 
Text je upraven takto:„b) který provozuje podnikatelskou činnost bez 
zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně 
z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a)“. 

13.  1.  Bez připomínek  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1. Z V důvodové zprávě i ve zprávě RIA je uvedeno: „Pokud má poplatník s 
těžkým zrakovým postižením zaměstnance, spolupracující osobu nebo 
společníka, není nutné stanovit pro něj výjimku z evidence tržeb, 
protože tržby může evidovat tato druhá osoba nebo společník“. Může 
nastat situace, že fyzická osoba s postižením uvedeným v návrhu 
nařízení vlády má zaměstnance se stejným (obdobným) postižením 
(žádné jiné zaměstnance nemá). Domníváme se, že je potřeba řešit i 
tuto situaci.  

Vyhověno. 
Text je upraven takto: „ b) který provozuje podnikatelskou činnost bez 
zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně 
z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a).“. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

2. Z Jedním z důvodu dočasné výjimky je i nepřipravenost informačních 
systémů (daňového portálu a aplikace EET). Požadujeme do materiálu 
doplnit, do kdy budou provedeny takové úpravy, aby systémy mohly 
využívat i osoby s uvedeným postižením. Do usnesení vlády by měl být 
doplněn úkol pro ministra financí zajistit nápravu s uvedeným 
termínem. 

Vyhověno částečně. 
Materiál byl doplněn. Jak bylo konstatováno na jednání vládního 
výboru pro těžce zdravotně postižené občany. Aplikace Elektronická 
evidence tržeb by měla být plně přístupná k 1. 7. 2017, Daňový portál 
do 30. 9. 2017 (termíny budou ze strany GFŘ ověřeny a potvrzeny do 
konce srpna). 
S ohledem na výše uvedené termíny již vydání usnesení vlády není 
aktuální. 
 
 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

3. D Jak naznačuje samotný materiál, v současnosti nejsou dostatečně 
k dispozici zařízení, které by mohly osoby uváděné v návrhu nařízení 
využít k EET. Jelikož se bude jednat spíše o specializovaná řešení, je 
pravděpodobné, že jejich cena bude vyšší. Bylo by vhodné v této 
souvislosti uvažovat o vyšší slevě na dani z příjmu?  

Vysvětleno. 
Případné rozdíly, jakož i celou cenu zařízení je možné kompenzovat 
z příspěvku poskytovaného na základě vyhlášky č. 388/2011 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. 
S ohledem na uvedené zohlednění vyšší pořizovací ceny v rámci slevy 
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na dani nepřichází v úvahu. Již dnes mají fyzické osoby možnost 
uplatnit slevu na dani v souvislosti s evidencí tržeb dle ustanovení 
§ 35bc zákona o daních z příjmů  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

4. D Do zprávy RIA by měly být doplněny propočty, kolik budou činit 
náklady státu na úpravu informačních systémů v porovnání 
s očekávaným nárůstem daňových základů (či dodatečných daňových 
příjmů) u osob – podnikatelů – zmíněných v navrhovaném nařízení 
vlády. Uvedená dočasná výjimka by měla být posouzena i z tohoto 
pohledu. 

Vyhověno. 
Co se týče úpravy webové aplikace Elektronická evidence tržeb a 
Daňového portálu, nejedná se o přímý náklad vzniklý v souvislosti s 
vynětím těžce zrakově postižených podnikatelů. Zajistit naplnění 
podmínek přístupnosti informačních systémů pro evidenci tržeb 
stanovených § 5 odst. 2, písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, 
je povinností tohoto orgánu státní správy, na níž skutečnost, zda budou 
těžce zrakově postižení vyňati z evidence tržeb, nemá vliv; tato 
povinnost musí být splněna vždy. Úpravy byly v rámci standardní 
údržby systému prováděny nejen na systémech souvisejících s evidencí 
tržeb, ale i na ostatních systémech správce daně. 
Kapitola 3.2.4 RIA byla upravena. 
 
Jejich přesná výše je obtížně vyčíslitelná. S ohledem na velmi 
omezenou skupinu dotčených osob lze v kontextu celkových 
dodatečných daňových příjmů označit tyto příjmy za minimální až 
zanedbatelné. 
 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D Doporučujeme z titulní stránky ZZ RIA odstranit její označení  
za přílohu odůvodnění. Toto označení není v souladu s aktuálním 
zněním Legislativních pravidel vlády (účinným od 3. února 2016), 
podle něhož ZZ RIA tvoří samostatnou část předkládaného materiálu 
(čl. 14 odst. 2). 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. D Doporučujeme v části „vyhodnocení nákladů a přínosů“ výrazněji 
diferencovat mezi přínosy a náklady variant 1 a 2 pro dodavatele 
asistivních technologií pro těžce zrakové postižené podnikatele. Ačkoli 
se tyto varianty navzájem liší jen uváděnou „formou nastavení časové 
působnosti“, může být právě tento faktor rozhodující. Pevně nastavené 
období vynětí tržeb dosažených těžce zrakově postiženými podnikateli 
z evidence tržeb (varianta 1) má výrazně odlišný vliv na poptávku 
daných osob po použitelných technických zařízeních a tudíž i na 
motivaci potenciálních dodavatelů tato zařízení dodávat než vazba 
ukončení tohoto vynětí (navíc nezakotvená v právní úpravě samotné)  
na dostupnost daných zařízení (varianta 2). V druhém případě se 
poptávka po asistivních technologiích bezprostředně neprojeví  
a investice do zajištění příslušných zařízení by pro dodavatele 
představovala výrazně vyšší riziko. 

Vyhověno. 
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15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. D Doporučujeme v části „stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího 
řešení“ jednoznačně určit variantu, která byla zvolena pro navrhované 
nařízení vlády. Výběr „jedné z variant 1 a 2“ v ZZ RIA není v souladu  
s předloženým normativním textem, který není předkládán vládě 
k rozhodnutí  ve variantách, ale odpovídá (ve spojení s návrhem 
usnesení vlády) variantě 2.  

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

4. D Doporučujeme v části „přezkum účinnosti regulace“ podrobněji popsat, 
jaká kritéria budou použita k posouzení existence nabídky technických 
řešení umožňujících bezproblémové zapojení těžce zrakově 
postižených podnikatelů do systému evidence tržeb, tj. zda kromě 
uvedené plné přístupnosti, funkčnosti a odzkoušení bude zohledňována 
i cena těchto zařízení, resp. její relace k ceně standardních technických 
řešení. S ohledem na to, že usnesení vlády ukládá zrušení předmětného 
nařízení vlády při pominutí důvodů pro vyloučení příslušných tržeb 
z evidence tržeb (přičemž k zákonným důvodům patří znemožnění či 
zásadní ztížení hospodárného výkonu činnosti), jeví se tato informace 
jako relevantní. 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem upravovaná oblast není na úrovni EU harmonizována, 
nicméně k dané problematice lze vztáhnout obecné požadavky 
vyplývající z primárního práva EU (zejm. čl. 18, 45, 49, 56, 63 a 115 
Smlouvy o fungování EU). 

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D Obecně: 
Nařízením vlády má dojít k dočasnému vynětí tržeb podnikajících 
hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob z povinnosti 
vést evidenci tržeb, a to do doby, než budou plně zpřístupněny 
příslušné informační systémy (především webová aplikace 
Elektronická evidence tržeb) a než bude technicky umožněno 
evidování tržeb těžce zrakově postiženými podnikateli.  
Odstranění určité tvrdosti spojené s ustanoveními zákona o evidenci 

Bere se na vědomí. 
Tržby těžce zrakově postižených podnikatelů jsou z evidence tržeb 
vyjímány na základě naplnění § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb. 
Jedná se tedy o takové tržby, jejichž evidování běžným způsobem by 
znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, 
ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit 
evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. 
Budou-li detekovány další tržby, které naplňují výše uvedené 
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tržeb, na kterou jsme opakovaně upozorňovali v průběhu projednávání 
vlastního návrhu zákona (obzvláště s ohledem na dopady právní 
úpravy na malé a střední podniky), jednoznačně vítáme. Nicméně 
máme pochybnosti o tom, zda by výčet skupin osob, jejichž tržby jsou, 
byť dočasně, vyňaty z působnosti zákona, neměl být širší, resp. zda 
není předkládaným návrhem nějaká skupina subjektů, pro niž je plnění 
zákonných povinností obdobně obtížně realizovatelné, opomíjena. 
Posouzení vhodnosti doplnění návrhu o další tržby, které mají být 
z evidence vyloučeny, ponecháváme na zvážení předkladateli. 

parametry, bude připraveno nařízení vlády, které tyto tržby z evidence 
tržeb vyjme. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. Z K § 2 písm. a): 
Poplatník, jehož tržby nepodléhají povinnosti evidence, musí mj. dle § 
2 písm. a) návrhu splňovat podmínku spočívající v tom, že je držitelem 
průkazu ZTP/P označeného symbolem osoby hluchoslepé nebo úplně 
nebo prakticky nevidomé. Upozorňujeme, že podle § 3 zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením má na průkaz 
ZTP, resp. ZTP/P nárok: a) osoba, která je na území České republiky 
hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu nebo která 
má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního 
předpisu, b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou 
azylu nebo doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu, c) 
cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento 
nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 
České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu 
delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, e) rodinný příslušník občana 
členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, f) cizinec, který je držitelem 
povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství 
na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na 
území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného právního 
předpisu, a to, pokud má bydliště na území České republiky. 
Občan členského státu EU podle písmene d) předmětného ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením tedy 
pro získání průkazu ZTP/P musí být hlášen k pobytu na území ČR po 
dobu delší než 3 měsíce. Přijetím nařízení vlády v navrhovaném znění 
by byla fakticky založena nerovnost mezi zrakově postiženými občany 
ČR a občany členských států EU, kteří by minimálně po dobu 3 měsíců 
byli povinni své tržby evidovat, což by zapříčinilo ztížení přístupu 
podnikání takových osob na našem území. Taková právní úprava 
by narušovala svobodu usazování vymezenou článkem 49 SFEU a 

Vyhověno. 
V § 2 je doplněn odstavec 2: „V případě občana jiného členského státu, 
který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 
měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za 
splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou 
nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.“ 
 
Tuto skutečnost může občan jiného členského státu prokázat 
jakýmkoliv způsobem, např. průkazem obdobným průkazu ZTP/P, jenž 
by dokládal těžké zrakové postižení osoby, nebo lékařským posudkem. 
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volný pohybu služeb zakotvený v článku 56 SFEU, potažmo zákaz 
diskriminace na základě státní příslušnosti dle článku 18 SFEU. 
Vzhledem k výše uvedenému by pro občany členských států EU měla 
být do § 2 písm. a) doplněna možnost prokázat zrakové postižení 
pro účely nařízení vlády (alespoň do doby splnění podmínky 
3 měsíčního pobytu v ČR) jiným způsobem, např. čestným 
prohlášením, případně obdobným průkazem vydaným jiným členským 
státem, jenž by dokládal zrakové postižení osoby. 
Tato připomínka je zásadní. 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

1. D Důvodová zpráva uvádí možné obcházení zákona o evidenci tržeb 
prostřednictvím formálního přepisu firmy na nevidomé. Přestože se 
může jednat o nepříliš vysoký počet případů, doporučujeme, aby se 
kontrolní orgány zaměřily i na tyto případy přepsání v podnikatelské 
oblasti nebo jiného zneužití nevidomých osob v podnikatelské sféře. 

Bere se na vědomí. 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

2. D Upozorňujeme na možný případ zlepšení zdravotního stavu nevidomé 
osoby natolik, že by již nebyla držitelem příslušného průkazu ZTP/P 
nebo jí byl tento průkaz odebrán, a osoba by tak již přestala být vázána 
režimem tohoto nařízení vlády. V těchto případech by mělo existovat 
informační spojení s orgány ministerstva financí. 

Vysvětleno. 
Předpokládáme, že ze strany příslušného orgánu dochází 
k pravidelnému přezkumu a při naplnění předpokladů i k odnětí 
průkazu. V takovém případě bude mít poplatník bez dalšího povinnost 
evidovat tržby, a to ke dni zániku nároku na příslušný průkaz.  
S ohledem na připomínky vznesené jinými připomínkovými místy bude 
vynětí vázáno nikoliv na faktické držitelství průkazu, nýbrž pouze na 
nárok. Domníváme, se že takové zpřesnění se projeví i ve vztahu 
k Vámi uváděnému, tzn. bude-li prokázáno, že nárok podnikatele 
zanikl, byť průkaz ještě vlastní, bude povinen přijaté evidované tržby 
evidovat.  

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

3. D V Předkládací zprávě ve druhém odstavci v pátém řádku na konci 
doporučujeme slovo „například“ vypustit. Toto slovo neplní v daném 
kontextu svůj význam (jedná se o dvě pevně dané podmínky). 

Nevyhověno. 
Slovo není nadbytečné, kromě toho, že si nevidomé osoby nemohou 
samy opatřit autentizační údaje, nemohou dále ani pomocí těchto údajů 
přistupovat na společné technické zařízení správce daně a spravovat zde 
svůj certifikát pro evidenci tržeb a údaje pro správu evidence tržeb. 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

4. D S ohledem na dočasný charakter navrhovaného nařízení vlády 
upozorňujeme, že vytvoření vhodných pokladních zařízení pro osoby 
hluchoslepé a úplně nebo prakticky nevidomé (vzdálenější obdoba tzv. 
Brailova písma) si vyžádá řádově delší čas a náklady a nutno počítat s 
delší platností a účinností daného nařízení. 

Bere se na vědomí. 
Účinnost nařízení vlády je vázána nikoliv na plynutí času, nýbrž na 
naplnění definovaných podmínek. 
Dle dostupných informací MF jsou vhodná řešení již před dokončením.  

33. Komora daňových 
poradců 

1. D Podle našeho názoru by se měla výjimka vztahovat na všechny situace, 
kdy bude tržbu realizovat hluchoslepá nebo nevidomá osoba bez 
ohledu, zda bude v postavení zaměstnance nebo OSVČ se zaměstnanci 
nebo OSVČ se spolupracujícími osobami, pokud této osobě její 
zdravotní hendikep fyzicky neumožňuje samostatně tržbu evidovat. 
Případné riziko zneužívání této výjimky je naprosto minimální a 
finanční správa má dostatečné procesní nástroje, aby zneužití této 

Nevyhověno. 
Povinnost odeslat datovou zprávu s údaji o evidované tržbě a vystavit 
účtenku je vázána na osobu poplatníka, kterému evidovaná tržba plyne. 
Je na uvážení poplatníka, aby na evidenci tržeb přidělil takového 
zaměstnance, který je plnění takového pracovního úkolu schopen. 
Domníváme se, že riziko obcházení evidenční povinnosti 
zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob k úkolům, které 
neodpovídají jejich možnostem, je zde vysoké. Návrh byl připravován 
ve spolupráci se zástupci NRZP a SONS, kteří tyto naše obavy taktéž 
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výjimky potlačila. Naopak vynětí těchto osob např. v případě tržby 
realizované přes e-shop nedává smysl. 

sdíleli. 

33. 
 

Komora daňových 
poradců 

2. D Doporučujeme proto přepracovat § 2 navrženého nařízení tak, aby se 
týkal všech hluchoslepých nebo nevidomých osob, pokud jsou 
v postavení osob přijímající tržbu podléhající evidenci. Na základě širší 
diskuse s organizacemi sdružujícími zdravotně postižené osoby 
doporučujeme provést analýzu, zda zdravotní hendikep nebrání plnit 
povinnosti vyplývající z EET i jiným osobám, než jsou uvedeny 
v návrhu. 

Nevyhověno. 
Povinnost odeslat datovou zprávu s údaji o evidované tržbě a vystavit 
účtenku je vázána na osobu poplatníka, kterému evidovaná tržba plyne. 
Je na uvážení poplatníka, aby na evidenci tržeb přidělil takového 
zaměstnance, který je plnění takového pracovního úkolu schopen. 
Domníváme se, že riziko obcházení evidenční povinnosti 
zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob k úkolům, které 
neodpovídají jejich možnostem, je zde vysoké. 
Zástupci zdravotně znevýhodněných subjektů byli osloveni v rámci 
připomínkového řízení již při přípravě zákona o evidenci tržeb, žádné 
připomínky ani podněty jsme z jejich strany nezaznamenali. Návrh byl 
připravován také ve spolupráci se zástupci NRZP a SONS. Uvedená 
problematika byla i podrobně diskutována Vládním výborem pro 
zdravotně znevýhodněné občany, kde byl učiněn závěr o nemožnosti 
evidence pouze ve vztahu k slepým a hluchoslepým podnikatelům.  

33. Komora daňových 
poradců 

3. D V souladu s cílem, smyslem a podstatou navrhované výjimky 
doporučujeme například formou generálního pardonu prominout 
veškeré sankce, které by mohly potencionálně postihnout osoby, na 
které má dle navrhované nařízení výjimka dopadat, a které by na 
základě současného právního stavu měly podléhat EET. Domníváme 
se, že v souladu s tím, co je uvedeno v důvodové zprávě, je nelogické, 
aby po jmenovaných osobách bylo požadováno vedení EET, byť po 
přechodnou dobu. 

Nevyhověno. 
Dle informací zástupců SONS a NRZP se podnikatelé s těžkým 
zrakovým postižením činnostem zařazeným v první a druhé fázi 
evidence tržeb nevěnují.   

33. Komora daňových 
poradců 

4. D Obecně bychom pak nadále navrhovali, aby stejným zákonem 
předvídaným a ústavně kontrolovatelným způsobem byly řešeny i jiné 
výjimky ze standardního režimu EET, popř. výjimky z povinnosti 
evidence tržeb jako takové. Řešení těchto výjimek prostřednictvím 
pouhého výkladu finanční správy nepovažujeme z hlediska právní 
jistoty za správné a systematické. Příkladem situace, která by měla být 
řešena nařízením vlády, je například problematika stánkového prodeje, 
na kterou jsme upozornili v našich připomínkách k Metodickému 
pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, které jsme zaslali před 9 
měsíci (21.9.2016), aniž by na ně ve většině bodů bylo jakkoliv 
reagováno. 

Nevyhověno. 
K vynětí tržeb z evidence tržeb může dojít výhradně na základě zákona 
či nařízení vlády vydaného v mezích příslušných zmocnění, 
prostřednictvím metodiky výjimky řešeny být nemohou. 
Co se týče stánkového prodeje, nejedná se o výjimku z evidenční 
povinnosti. Dle § 37 odst. 1 písm. a) jsou evidovanou tržbou výhradně 
tržby ze stravovacích a ubytovacích služeb. V daném případě bylo 
konstatováno, že záměrem zákonodárce bylo podrobit evidenční 
povinnosti výhradně takové tržby v rámci NACE 56 stravování, které 
plynou ze stravovacích služeb, byl tedy držen čistě gramatický výklad. 
Činnost v rámci NACE 56, která není stravovací službou, tak jak je 
vymezena pro účely DPH, v této fázi evidenci tržeb nepodléhá, a jde 
proto o činnosti zařazenou do 3. fáze.  

33. Komora daňových 
poradců 

5. D V souladu s tím, co uvádíme výše, je dle našeho názoru minimálně na 
zvážení, zda stejným způsobem (nařízením vlády) neřešit i další 
v praxi se vyskytující problematické oblasti (jako je například 

Nevyhověno. 
Realizace vynětí tržeb prostřednictvím nařízení vlády je vázána na 
naplnění parametrů definovaných § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb, 
tedy významné ztížení či znemožnění podnikatelské činnosti evidencí 
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problematika úhrady prostřednictvím karet v e-shopech).  tržeb v běžném režimu. V případě plateb v rámci e-shopů parametry 
vynětí naplněny nejsou, věc lze vyřešit tedy pouze legislativní změnou.  
Ze strany bývalého ministra financí byla v rámci daňového balíčku 
navrhována změna zákona o evidenci tržeb (vynětí plateb realizovaných 
prostřednictvím internetu). Tento návrh však Poslaneckou sněmovnou 
nebyl schválen. Případné vynětí je tedy na politické reprezentaci vzešlé 
z nových voleb. 
Budou-li detekovány další tržby nad rámec návrhu, které naplňují výše 
uvedené parametry § 12 odst. 4, bude připraveno nařízení vlády, které 
tyto tržby z evidence tržeb vyjme. 
 

33. Komora daňových 
poradců 

6. D V souladu s tím, co uvádíme pod bodem 2, bychom se chtěli zeptat, jak 
bude naloženo a jak budou vypořádány naše připomínky k metodice 
týkající se EET, které jsme na GFŘ zaslali před 9 měsíci (21.9.2016). 
Na většinu věcných návrhů a doplnění v těchto našich připomínkách 
nebylo doposud v metodických materiálech GFŘ reagováno. 

Vysvětleno. 
Metodika nespadá do gesce Ministerstva financí, ale Generálního 
finančního ředitelství, proto se doporučuje se v této věci obrátit na něj. 

43. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

1. D V případě návrhu variant řešení uvedených v Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) podporujeme níže uvedenou variantu 
č. 2: 
Vynětí tržeb primárně dotčených subjektů (těžce zrakově postižených 
podnikatelů) na dobu neurčitou s tím, že zproštění bude pouze 
dočasného charakteru, a to do doby, než: 
dojde k plnému zpřístupnění příslušných informačních systémů, 
zejména webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ale i Daňového 
portálu, který slouží mj. právě pro přístup do webové aplikace 
Elektronická evidence tržeb, 
budou na trhu dostupná taková řešení, která budou svými 
funkcionalitami přizpůsobena pro práci těžce zrakově postižených 
podnikatelů s tím, že za účelem zajištění principu technologické 
neutrality a dostupnosti musí být variant technického řešení více. 
Nezbytná je také možnost odpovídajícího zaškolení těžce zrakově 
postižených podnikatelů pro práci s těmito technologiemi. 

Bere se na vědomí. 

43. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

2. D Na str. 2 ve třetím odstavci shora důvodové zprávy je chybně uvedeno 
„nejsou evidovanými tržba“ – správně by mělo být uvedeno „nejsou 
evidovanými tržbami“. 

Vyhověno. 

43. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

3. D Na str. 7 ve druhém odstavci shora důvodové zprávy je chybně 
uvedeno „plyne předmětná tržby“ – správně má být uvedeno „plynou 
předmětné tržby“. 
 
Závěr 
 
Žádáme, aby při tvorbě konečného znění, byly uvedené ostatní 
připomínky zapracovány. 

Vyhověno. 
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Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, 
Agrární komora, Akademie věd ČR, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Český statistický úřad, Hlavní město Praha, Hospodářská komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář 
prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 
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