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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Ministerstvo financí 

 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 
1. … 2017 

 

Implementace práva EU: Ne  

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Překlenutí objektivní nemožnosti plnit povinnosti založené zákonem o evidenci tržeb 
do doby plné přístupnosti systému evidence tržeb těžce zrakově postiženým, a to jak co 
do přístupnosti příslušných informačních systémů, tak co do dostupnosti plně přístupných, 
spolehlivě funkčních a uživatelsky odzkoušených pokladních zařízení pro tuto skupinu 
podnikatelů. Smyslem navrhovaného nařízení vlády není vytvoření trvalé výjimky pro tuto 
skupinu podnikatelů, ale zabezpečení, aby evidence tržeb nekladla nevidomým překážky 
pro jejich podnikatelskou činnost. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  

Vynětím tržeb bude dotčena velmi malá skupina podnikatelů s těžkým zrakovým 
postižením, kteří zpravidla využívají daňových slev a bonusů a povinnost zaplatit daň jim 
zpravidla nevzniká. Dopady na snížení příjmu veřejných rozpočtů jsou tak zanedbatelné. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí:  

Vynětí tržeb těžce zrakově postižených fyzických osob bez zaměstnanců z povinnosti 
evidovat tržby není s to vyvolat s ohledem na svou dočasnost a zanedbatelný počet 
dotčených podnikatelů pozitivní, či negativní dopady na podnikatelské prostředí. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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3.5 Sociální dopady: Ano 

Vynětí umožní výkon jednotlivých ekonomických činností osobám s těžkým zrakovým 
postižením bez potencionálního rizika porušování, resp. nenaplnění požadavků právních 
předpisů po dobu, než bude zajištěna plná přístupnost vhodných pokladních zařízení 
a příslušných informačních systémů. Trvání evidenční povinnosti by naopak u dotčené 
skupiny podnikatelů mohlo vést k ukončování podnikatelské činnosti a nárůstu 
nezaměstnanosti. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zhodnocení dopadů regulace k nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. 

1.2 Definice problému 

V současném znění zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci 
tržeb“ nebo „ZoET“) je podnikatelským subjektům, kteří v rámci své podnikatelské činnosti 
přijímají tržby, které jsou uskutečněny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či jinými 
obdobnými způsoby (viz § 5 zákona o evidenci tržeb), uložena povinnost takové tržby 
evidovat v systému evidence tržeb (vyjma těch, kteří jsou vyňaty dle § 12 ZoET).  
Z jednání se zástupci dotčených subjektů např. Národní radou osob se zdravotním postižením 
(dále jen „NRZP“) a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (dále jen „SONS“) 
a ze závěrů jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany konaného dne 
23. března 2017 vyplynulo, že pro osoby s těžkým zrakovým postižením není řešení evidence 
tržeb komfortně přístupné, neboť jednak informační systémy pro evidenci tržeb dostatečně 
nesplňují podmínky přístupnosti stanovené § 5 odst. 2, písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy, a jednak pro tuto skupinu podnikatelů dosud 
neexistuje dostatečná nabídka plně funkčních a odzkoušených pokladních řešení. Usnesením 
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany bylo konstatováno, že za stávajícího stavu je 
takto těžce zrakově postiženým osobám významně znesnadněno či dokonce znemožněno 
evidovat tržby a tím i vykonávat jejich podnikatelskou činnost. Z těchto důvodů Vládní výbor 
pro zdravotně postižené občany doporučil dočasné vyjmutí tržeb těžce zrakově postižených 
podnikatelů z evidence do doby, než bude technicky dostatečně zpřístupněno evidování tržeb 
těmito občany, tzn., dojde k nastavení systému evidence tržeb tak, aby byl co nejlépe 
přístupný i pro osoby s těžkým zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným 
postižením zraku a sluchu (dále jen jako „osoby s těžkým zrakovým postižením“).  
Důvodem pro navrhované vynětí jsou překážky zejména technického charakteru spočívající 
v nedostatečné přístupnosti Daňového portálu a webové aplikace Elektronická evidence tržeb, 
s jejichž pomocí dochází k registraci povinného subjektu do systému evidence tržeb 
a vygenerování příslušného certifikátu, pro těžce zrakově postižené občany. Dále aktuální 
nedostupnost odpovídající nabídky plně přístupného, spolehlivého, funkčního a uživatelsky 
odzkoušeného technického řešení, které by vyhovovalo principům práce těžce zrakově 
postižených osob (např. princip technologické neutrality), a tím by těžce zrakově postiženým 
osobám zajišťovalo bezproblémové zapojení se do systému elektronické evidence tržeb. 
Vynětí takovýchto podnikatelských subjektů z povinnosti evidovat tržby by bylo dočasné, 
do doby pominutí výše uvedených překážek.  
U výše uvedené skupiny osob se jedná o tržby, jejichž evidování běžným způsobem 
by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby 
plynou. Tuto překážku nelze odstranit ani evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, 
jelikož princip evidence je obdobný jako u běžného režimu, pouze s tím rozdílem, 
že k evidenci tržeb nedochází online, ale do 5 dní od přijetí evidované tržby. 
Požadavek obsluhy pokladního zařízení těžce zrakově postiženou osobou by tedy v případě 
zjednodušeného režimu zůstal zachován a dotčené subjekty by se i zde potýkaly se zásadním 
ztížením či znemožněním výkonu činnosti. 
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Na základě objektivního zhodnocení stávajícího stavu a v rámci zajištění dodržování principů 
rovnoprávnosti  podmínek pro osoby zrakově postižené Ministerstvo financí Finanční správa 
České republiky realizovaly intenzivní jednání se zástupci dotčených podnikatelů, NRZP a 
SONS včetně zástupců Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb 
(dále jen „OSGA“), jejichž cílem je bezodkladné odstranění veškerých překážek 
v nedostatečné přístupnosti evidence tržeb pro těžce zrakově postižené podnikatele. 
U výše vymezené skupiny podnikatelů (těžce zrakově postižených osob), resp. jimi 
přijímaných evidovaných tržeb, jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich vyloučení 
z evidence tržeb formou nařízení vlády na základě § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb. 
V tomto případě nelze uplatnit, především z důvodů reakční rychlosti, změnu zákona.  
Těžce zrakově postižených podnikatelů je dle odhadů NRZP a SONS asi 1000 až 2000 
(jde tedy o méně než 0,5% z celkového počtu cca 600 000 subjektů dotčených evidenci tržeb). 
Dle informací NRZP působí těžce zrakově postižení podnikatelé zejména v následujících 
oblastech činností: masér, hudebník, učitel hudby, ladič klavírů, zpěvák, čalouník, kartáčník, 
keramik, knihař, košíkář, právník, překladatel-tlumočník, psycholog, poskytovatel sociálních 
služeb či služeb ve zdravotnictví. Evidence tržeb se tak osob těžce zrakově postižených týká 
primárně ve třetí, popř. čtvrté fázi zavádění systému evidence tržeb, tzn. od 1. března 2018, 
resp. 1. června 2018. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon o evidenci tržeb ukládá podnikatelským subjektům, aby v případě, že v rámci výkonu 
své podnikatelské činnosti přijímají evidované tržby, zaslali správci daně datovou zprávu 
s údaji o evidované tržbě a vystavili účtenku pro zákazníka, a tím plnili zákonem uložené 
povinnosti.  
Podnikatelé s těžkým zrakovým postižením jsou dle platného a účinného znění zákona 
o evidenci tržeb povinni evidovat tržby, ledaže lze na jejich tržby uplatnit některý z důvodů 
vynětí definovaných v § 12 zákona o evidenci tržeb. Speciální výjimku pro zdravotně 
postižené, ať už tělesně či mentálně, zákon o evidenci tržeb neobsahuje. Požadavek na 
nezbytnost úpravy pro těžce zrakově postižené občany vyvstal v průběhu příprav na evidenci 
tržeb těchto podnikatelů. V době přípravy zákona o evidenci tržeb nebyly překážky v 
detekovaných oblastech známy ani namítány ze strany zástupců těchto dotčených subjektů, 
kteří měli možnost se k dané problematice vyjádřit. 
Ačkoliv např. na Slovensku je prodej zboží a poskytování služeb osobami s těžkým 
zdravotním postižením od evidence tržeb úplně osvobozen (§ 3 odst. 2 písm. a) 
bod 8 a písm. b) bod 1 zákona č. 289/2008 Z.z., o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice), nevyvstal při přípravě zákona o evidenci tržeb ze strany dotčených 
podnikatelských skupin takový požadavek, a to především s ohledem na skutečnost, že 
povinnost vystavit doklad/účtenku byla podnikatelům založena již před přijetím zákona o 
evidenci tržeb (např. zákonem o ochraně spotřebitele, živnostenským zákonem či zákonem o 
dani z přidané hodnoty) a plnění této povinnosti nebylo pro těžce zrakově či jinak postižené 
významně zatěžující. Z hlediska nabídky vhodných zařízení byla očekávána odpovídající 
reakce na straně dodavatelů těchto zařízení. Toto očekávání však doposud zcela naplněno 
nebylo. Ačkoliv existují již určitá pokladní řešení pro nevidomé, jejich škála a nabídka je 
doposud omezená. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Primárně dotčenými subjekty jsou osoby s těžkým zrakovým postižením (včetně osob 
s kombinovaným postižením zraku a sluchu), tzn., poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu 
osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P se symbolem osoby 
hluchoslepé nebo úplně nebo prakticky nevidomé, resp. poplatníci, kterým na tento průkaz (se 
symbolem) vznikl nárok, provozující podnikatelskou činnost bez zaměstnanců 
a spolupracujících osob, kteří nejsou společníkem ve společnosti a přijímají evidované tržby 
sami.  
V souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením“), je průkaz s označením ZTP/P vydáván osobám se zvlášť těžkým 
funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 
průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra, přičemž zdravotní stavy spadající 
do této kategorie jsou uvedeny ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, konkrétně v její příloze č. 4. 
Takovým zdravotním stavem je mimo jiné neúplná (praktická) nevidomost obou očí, 
úplná nevidomost obou očí a kombinované těžké postižení sluchu a zraku 
(těžká hluchoslepota). Osoby úplně nebo prakticky nevidomé a hluchoslepé mohou podle 
§ 34a odst. 1 písm. h) zákona požádat o označení průkazu ZTP/P symbolem označujícím tento 
konkrétní druh postižení. Označení průkazu příslušným symbolem je na uvážení daného 
poplatníka, není povinné.  
Navrhovaná výjimka se vztahuje na fyzickou osobu, která: 
a) zaměstnává pouze samu sebe, tzn. na poplatníky, kteří podnikají bez zaměstnanců a 
spolupracujících osob ve smyslu § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, a která není společníkem ve společnosti (dříve „sdružení“), ledaže 
rovněž všem společníkům ve společnosti vznikl nárok na držitelství průkazu osoby se 
zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P se symbolem osoby hluchoslepé nebo 
úplně nebo prakticky nevidomé a zároveň ani tyto společníci nemají jiné zaměstnance vyjma 
zaměstnanců podle písm. b),  
b) zaměstnává pouze takové zaměstnance a má pouze takové spolupracující osoby, kterým 
taktéž vznik nárok na držitelství průkazu osoby se zdravotním postižením označeným 
symbolem ZTP/P se symbolem osoby hluchoslepé nebo úplně nebo prakticky nevidomé. 
Pokud má poplatník s těžkým zrakovým postižením zaměstnance, spolupracující osobu nebo 
společníka, který není těžce zrakově postižený, není nutné stanovit pro něj výjimku z 
evidence tržeb, protože tržby může evidovat tato druhá osoba. 
Další podmínkou vynětí je skutečnost, že tržby zrakově postižené osoby přijímá tato osoba 
sama nebo prostřednictvím zaměstnanců, spolupracujících osob či společníků, kteří jsou 
rovněž těžce zrakově postižení. Pokud za tuto osobu tržby přijímá jiná osoba, která není těžce 
zrakově postižená, není zde také důvod tyto tržby z povinnosti evidence vyjímat.  
Výjimka se dále nevztahuje na právnické osoby, pro něž evidenci tržeb realizují těžce zrakově 
postižení, jelikož tyto subjekty mohou řešit evidenci tržeb prostřednictvím osob, které nejsou 
těžce zrakově postiženy (jak vyplývá i z pracovněprávních principů).  
Navrhovaný rozsah vynětí byl nastaven po konzultacích a ve shodě se zástupci dotčených 
subjektů (SONS a NRZP) a upraven na základě výsledků připomínkového řízení, a to 
zejména s ohledem na minimalizaci rizika možného zneužití tohoto vynětí za účelem vyhnutí 
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se evidenci tržeb formou účelového zneužívání nevidomých osob např. formálním 
provozováním podnikání jménem nevidomých osob, „přepisování“ firem na nevidomé apod. 
Ve vztahu k ostatním podnikatelům nemá navrhovaná výjimka významnější dopad. 
S ohledem na velmi zanedbatelné procento podnikatelů, kterých se výjimka dotkne, a 
s ohledem na toliko dočasnost celého řešení, nejsou očekávány dopady na podnikatele ani 
podnikatelské prostředí. 
Za další, byť jen částečně dotčenou skupinu subjektů, lze označit dodavatele pokladních 
zařízení. Ve vztahu k dodavatelům pokladních řešení se může jednat o novou podnikatelskou 
příležitost, zaměří-li se na asistivní technologie. S ohledem na poměrně malý okruh 
potenciálních odběratelů řešení nelze očekávat významnější zájem ze strany dodavatelů 
standardních pokladních řešení, jedná se spíše o podnikatelskou příležitost pro dodavatele 
asistivních technologií. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem navrhované regulace je překlenout období dočasné nepřístupnosti systému evidence 
tržeb pro těžce zrakově postižené podnikatele a zabránit tak ztížení výkonu podnikatelské 
činnosti těmito subjekty. Po zajištění plné přístupnosti informačních systémů a nabídky 
pokladních zařízení pominou důvody vynětí.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Zachování stávajícího stavu by ve svém důsledku vedlo k zásadnímu ztížení 
popř. znemožnění výkonu podnikatelské činnosti a ve svém důsledku by mohlo vést u části 
zrakově postižených podnikatelů k ukončení podnikatelské činnosti a zařazení mezi 
nezaměstnané. Vidina dalšího uplatnění je pak pro dotčené s ohledem na zdravotní 
znevýhodnění problematická. Vymezení skupiny osob, pro kterou by výjimka platila, je 
přiměřeně jednoznačné; navrhovaný rozsah vynětí byl nastaven i s ohledem na minimalizaci 
rizika možného zneužití tohoto vynětí za účelem vyhnutí se evidenci tržeb formou účelového 
zneužívání nevidomých osob např. formálním přepisování firem na nevidomé apod. Zneužití 
výjimky je v podstatě nemožné, neboť se jedná o přesně vymezený okruh dotčených 
fyzických osob (výjimka je „nepřenosná“).  

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 : 
Zachování současného stavu, tj. zachování povinnosti evidovat tržby i pro těžce zrakově 
postižené podnikatele. 

Varianta 1 : 
Vynětí tržeb primárně dotčených subjektů (těžce zrakově postižených podnikatelů) na dobu 
určitou (pevné datum, např. 1 rok s možností prodloužení). Pokud by před vypršením 
účinnosti nedošlo k naplnění níže uvedených podmínek, byla by účinnost nařízení 
prodloužena. O přístupnosti systému evidence tržeb pro těžce zrakově postižené lze hovořit 
v případě, že: 

• 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, 
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• 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. 

Varianta 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. 

 
Pozn.: Varianta 1 a 2 se prakticky liší pouze částečně, a to formou nastavení časové 
působnosti. 

Varianta 3 : 
Trvalé vynětí dotčených subjektů (těžce zrakově postižených podnikatelů) z evidence tržeb. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Je navrhováno vynětí tržeb osob těžce zrakově postižených z evidence tržeb. Vynětí s sebou 
nenese významnější náklady na straně podnikatelů či státu, minimalizuje náklady na straně 
těžce zrakově postižených podnikatelů, kteří by za účelem splnění zákonné povinnosti byli 
vystaveni volbě mezi nákladnou individuální úpravou pokladního zařízení, mzdovými 
náklady spojenými se zaměstnáním jiné osoby nebo ukončením podnikatelské činnosti, které 
by ve svém důsledku mohlo vést ke vzniku nákladů na straně státu (podpora 
v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky).  

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Za účelem posouzení vhodnosti jednotlivých variant identifikovalo Ministerstvo financí 
ve vztahu ke všem variantám řešení základní náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže. 
Cílem této části je pouze uvést základní náklady a přínosy, které s vyjmutím těžce zrakově 
postižených osob z evidence tržeb bezprostředně souvisejí. 

3.2 Náklady  

3.2.1 Náklady podnikatelů s těžkým zrakovým postižením na pořízení vhodného 
pokladního zařízení 

Jde primárně o náklady na technické řešení, resp. nákup asistivních technologií 
(programového a přístrojového) vybavení, které umožňují nevidomé, prakticky nevidomé 
a hluchoslepé osobě pracovat s technickými prostředky nutnými k vedení evidence tržeb. 
Varianta 0:  
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Na straně dotčených subjektů vzniká náklad  na individuální úpravu vhodného pokladního 
zařízení individuálním potřebám daného těžce zrakově postiženého podnikatele, individuální 
náklad na proškolení práce s upraveným zařízením. S ohledem na ojedinělost požadavku ve 
vztahu k dodavateli pokladního zařízení lze očekávat, že náklady spojené s přípravou na 
evidenci tržeb významně převýší náklady spojené s pořízením vhodného pokladního zařízení 
bez nutnosti úprav předvídané při přípravě evidence tržeb. Navíc je zde riziko, že individuální 
úpravu nebude dodavatel schopen či ochoten nabídnout. Dalším významným dodatečným 
nákladem je nutná asistence při práci s příslušnými informačními systémy evidence tržeb. 
Zachování stávajícího stavu by ve svém důsledku vedlo k zásadnímu ztížení popř. 
znemožnění výkonu podnikatelské činnosti a sekundárně k ukončení podnikatelské činnosti a 
zařazení některých podnikatelů s těžkým zrakovým postižením mezi nezaměstnané. 
Vidina dalšího uplatnění je pak pro ně s ohledem na zdravotní znevýhodnění problematická. 
Varianta 0 tak nepřímo může vést ke vzniku nákladů na straně státu a zatížení státního 
rozpočtu. 
Varianta 1: 
Na straně dotčených podnikatelů vznikne náklad na pořízení pokladního zařízení teprve po 
uplynutí předvídaného časového okamžiku. S ohledem na skutečnost, že pominutí důvodů, na 
které je výjimka vázána, vychází z předpokladu dostupnosti široké nabídky vhodných 
dostupných zařízení nabízených plošně, bez individuálních úprav, se významně snižují 
náklady spojené s pořízením pokladního zařízení. V tomto ohledu lze zejména očekávat, že 
volný trh a konkurenční prostředí významně sníží ceny pokladních zařízení v porovnání 
s náklady spojenými s individuální úpravou. Fixní datum vzniku evidenční povinnosti s sebou 
na jedné straně nese zvýšenou poptávku po použitelných pokladních zařízeních a motivaci 
dodavatelů tato zařízení dodávat, na druhé straně však existuje  nezanedbatelné riziko 
nedostatečného časového prostoru pro reakci trhu, které ve svém  důsledku může vést k tomu, 
že  nabídka pokladních zařízení bude velmi omezená či žádná. V případě, že konkurenční 
prostředí nebude připraveno reagovat, může varianta 1 pro dotčenou skupinu přinést 
významné náklady obdobné nákladům spojeným s individuální úpravou.  
Varianta 2:  
Na straně dotčených podnikatelů vznikne náklad na pořízení pokladního zařízení teprve po 
uplynutí předvídaného časového okamžiku. S ohledem na skutečnost, že pominutí důvodů, na 
které je výjimka vázána, vychází z předpokladu dostupnosti široké nabídky vhodných 
dostupných zařízení nabízených plošně, bez individuálních úprav, se významně snižují 
náklady spojené s pořízením pokladního zařízení. V tomto ohledu lze zejména očekávat, že 
volný trh a konkurenční prostředí významně sníží ceny pokladních zařízení v porovnání 
s náklady spojenými s individuální úpravou. Rizikem této varianty je nejistota ohledně toho, 
zda předpokládaný okamžik v budoucnu vůbec nestane a zda nastane v nějaké dostatečně 
blízké době. 
Varianta 3:  
Na straně dotčených podnikatelů nevzniká náklad na pořízení pokladního zařízení, na druhou 
stranu zde dochází k nerovnému nastavení podmínek na trhu pro podnikatele. Významným 
aspektem je zde riziko překročení zmocnění založeného § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb, 
který vynětí tržeb z evidence váže na zásadní ztížení či dokonce znemožnění výkonu 
podnikatelské činnosti v případě, že v budoucnu dojde ke zpřístupnění systému evidence 
tržeb. V takovém případě by byli těžce zrakově postižení podnikatelé zvýhodněni v porovnání 
s ostatními podnikateli i přesto, že pro ně plnění povinností založených zákonem o evidenci 
tržeb po plném zpřístupnění neznamená významnější překážky ve výkonu podnikatelské 
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činnosti. Varianta 3 s sebou přináší též určitý nežádoucí společenský aspekt pohledu na 
postižené podnikatele jako osoby méně schopné ve vztahu k plnění zákonných povinností. 
Tento nežádoucí aspekt byl opakovaně zdůrazňován zástupci SONS a NRZP. 
3.2.2 Náklady veřejnosti 
Náklady (přímé i nepřímé) veřejnosti nebyly ani v jedné z variant identifikovány. 
3.2.3 Náklady dodavatelů asistivních technologií pro těžce zrakově postižené osoby 
Žádná z variant nepředpokládá přímé náklady na straně dodavatelů asistivních technologií pro 
těžce zrakově postižené osoby. Varianta 1 a 2 se mohou projevit navýšením poptávky a 
potažmo navýšením nákladů vztahujících se k podnikatelské činnosti. Navýšení bude 
kompenzováno navýšením tržeb a následně zisku mírou přímo úměrnou navýšení poptávky, 
množství zákazníků a zvýšení odbytu zboží nebo služeb. V případě Varianty 1 má dodavatel 
jistotu, kdy nastane časový okamžik, kdy na trhu vznikne poptávka po vhodných pokladních 
zařízeních; v případě varianty 2 se dodavatel vystavuje riziku, že investuje náklady do vývoje/ 
nákupu vhodných pokladních zařízení, avšak v budoucnu nikdy nenastane předvídaný 
okamžik; v takovém případě by pro něj varianta 2 mohla znamenat hospodářskou ztrátu. 
3.2.4 Náklady státu 
V případě všech dotčených variant jsou náklady na straně státu zanedbatelné. V případě 
Varianty 0 náklady nevznikají, v případě Variant 1 až 3 jde o administrativní náklady a 
opakované náklady na dodatečné zdroje v platové oblasti na personální složku systému 
zajištění v rámci stávajícího personálního vybavení. Náklady na legislativní proces – nařízení 
vlády, implementace. 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 je povinností orgánu státní správy. Skutečnost, zda budou těžce 
zrakově postižení vyňati z evidence tržeb, na existenci této povinnosti nemá vliv, musí být 
splněna vždy. V rámci standardní údržby systému byly úpravy prováděny nejen na systémech 
souvisejících s evidencí tržeb, ale i na ostatních systémech správce daně.  
3.2.5 Náklady podnikatelů podléhajících evidenci tržeb bez zdravotního postižení 

vykonávajících stejnou podnikatelskou činnost jako podnikatelé s těžkým 
zdravotním postižením 

Podnikatelů bez zrakového postižení vykonávajících stejnou podnikatelskou činnost, 
resp. jejich nákladů, se žádná z variant přímo nedotkne. U Varianty 3 by však mohlo dojít 
k jejich (nemateriálnímu) znevýhodnění, neboť i přes srovnatelné podmínky budou na rozdíl 
od těžce zrakově postižených podnikatelů povinni evidovat tržby. 

3.3 Přínosy 

3.3.1 Přínosy podnikatelů s těžkým zdravotním postižením 
Varianta 0:  
Nenese pro podnikatele s těžkým zrakovým postižením žádné přínosy. 
Varianta 1:  
Minimalizuje náklady spojené se zavedením evidence tržeb, na základě dosavadních diskuzí 
s nevidomými podnikateli a dle analýz může mít zavedení evidence tržeb i jeden specifický 
pozitivní efekt pro tuto skupinu podnikatelů, a to v automatické digitalizaci podkladů pro 
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účetnictví, které jsou pro nevidomé podnikatele mnohem lépe dostupné než standardní 
papírové podklady. Významným a ze strany zástupců dotčených podnikatelů zdůrazňovaným, 
byť pouze společenským aspektem je schopnost vypořádání se s plněním zákonných 
povinností stejně jako ostatní podnikatelé, pouze s přihlédnutím ke specifickým aspektům 
technického řešení.  
Varianta 2:  
Minimalizuje náklady spojené se zavedením evidence tržeb, na základě dosavadních diskuzí s 
nevidomými podnikateli a dle analýz může mít zavedení evidence tržeb i jeden specifický 
pozitivní efekt pro tuto skupinu podnikatelů, a to v automatické digitalizaci podkladů pro 
účetnictví, které jsou pro nevidomé podnikatele mnohem lépe dostupné než standardní 
papírové podklady. Významným a ze strany zástupců dotčených podnikatelů zdůrazňovaným, 
byť pouze společenským aspektem je schopnost vypořádání se s plněním zákonných 
povinností stejně jako ostatní podnikatelé, pouze s přihlédnutím ke specifickým aspektům 
technického řešení.  
Varianty 3:   
Přináší vedle nulových nákladů určitou formu zvýhodnění vůči ostatním podnikatelům. 
3.3.2 Přínosy veřejnosti 
Varianta 0 nemá ve vztahu k veřejnosti žádné přínosy, Varianta 1, 2 i 3 po veřejnost znamená 
přínos v podobě zachování poskytování služeb podnikateli s těžkým zrakovým postižením.  
3.3.3 Přínosy dodavatelů asistivních technologií a technického řešení evidence tržeb pro 

těžce zrakově postižené osoby  
Varianta 0 a 3 nemá ve vztahu k dodavatelům žádné přínosy, přínosem Variant 1 a 2 by byla 
možnost realizovat nový podnikatelský záměr a vyšší zisk z prodeje těchto 
specifických technologií v návaznosti na novou kategorii poptávaných zařízení. Z pohledu 
dodavatelů asistivních technologií varianta 1 přináší jistotu, že v budoucnu nastane poptávka 
po vhodných pokladních zařízeních; v případě varianty 2 je míra pravděpodobnosti nižší, 
existuje zde totiž nepatrné riziko, že předvídaný okamžik v budoucnu nenastane. 
3.3.4 Přínosy státu 
Varianta 0 nemá ve vztahu ke státu žádný přínos. Varianta 1, 2 a 3 poskytují časový prostor 
pro odstranění překážky spočívající v nedostatečné přístupnosti k informačním systémům pro 
evidenci tržeb, tzn. komfortně zpřístupnit předmětný veřejný informační systém a jeho 
rozhraní pro evidenci tržeb potřebné pro registraci do systému evidence tržeb a jeho následné 
používání, zejména sekci „Služby EET“ na Daňovém portálu Finanční správy podle pravidel 
stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a dále 
zajistit dlouhodobou dostupnost přístupných nástrojů a technických řešení pro vedení 
evidence tržeb na platformách, které zrakově postižení využívají s asistivními technologiemi. 
Většina těžce zrakově postižených podnikatelů (OSVČ) uplatňuje slevu na dani z příjmu 
z titulu držitelů průkazu ZTP a ZTP/P. Současně jsou také poživateli invalidního důchodu. 
S ohledem na tyto skutečnosti pak mohou uplatňovat významnou slevu na dani z příjmů. 
Po odečtení těchto daňových slev tak většina podnikatelů se zrakovým postižením nemusí 
platit (při běžných výdělcích) daň z příjmů. Z hlediska povinnosti zavedení evidence u osob 
s těžkým zrakovým postižením nelze tak reálně předpokládat, že se zvýší platby daní 
ve prospěch správce daně. Bez ohledu na předpokládaný počet takto vyňatých poplatníků 
nedojde ke změně výše daňového inkasa oproti současnému stavu. Uvedené platí pro všechny 
navrhované varianty bez rozdílu. 
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Varianty 1, 2 a 3 vedou k udržení zaměstnanosti těžce zrakově postižených osob vzhledem 
k jejich problematickému pracovnímu uplatnění. 
3.3.5 Přínosy podnikatelů podléhajících evidenci tržeb bez zdravotního postižení 

vykonávajících stejnou podnikatelskou činnost jako podnikatelé s těžkým 
zdravotním postižením  

Přínosy pro podnikatele podléhající evidenci tržeb bez zrakového postižení vykonávající 
stejnou podnikatelskou činnost jako podnikatelé s těžkým zdravotním postižením jsou nulové 
u všech variant.  

3.4 Vyhodnocení variant 

Náklady a přínosy jednotlivých variant řešení lze rozčlenit podle dotčených subjektů. 
Protože uvažované náklady a přínosy jsou jen obtížně vyčíslitelné, přistoupili jsme 
k ohodnocení jejich úrovně v intervalu: žádné 0, mírné +/-1, střední +/-2, významné +/-3. 
Rozdílem (resp. součtem) takto oceněných přínosů a nákladů jednotlivých variant dospějeme 
ke zjištění, u které varianty převažují přínosy nad náklady a která varianta je relativně 
výhodnější. S ohledem na minimální a zanedbatelné dopady na ostatní subjekty jsou náklady 
a přínosy posuzovány a kvantifikovány jen ve vztahu k podnikatelům s těžkým zrakovým 
postižením. 

3.4.1 Identifikace nákladů a přínosů varianty 0 – „zachování současného stavu“ 

 Body Náklady Přínosy Body 

A  Podnikatelé s těžkým zrakovým postižením  

1 -3 Technické vybavení    

2 -3 Administrativní (žádost o příspěvek na 
pořízení asistivního vybavení, pomoc 
asistenta, apod.) 

  

3 -2 Proškolení pro užívání řešení evidence 
tržeb 

  

4   Zajištění dostatečné přístupnosti k 
informačním systémům pro evidenci 
tržeb 

0 

5   Komfortnost technického řešení pro 
evidenci tržeb 

0 

6 -2 riziko nárůstu počtu nezaměstnaných 
těžce zrakově postižených 

  

7 0 riziko překročení zmocnění § 12 odst. 4 
zákona o evidenci tržeb 

  

 celkem -
10 -10 celkem 0 

3.4.2 Identifikace nákladů a přínosů varianty 1 – „Vynětí tržeb těžce zrakově 
postižených podnikatelů na dobu určitou“ 

 Body Náklady Přínosy Body 

A  Podnikatelé s těžkým zrakovým postižením  

1 -1 Technické vybavení    
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 Body Náklady Přínosy Body 

2 -1 Administrativní (žádost o příspěvek na 
pořízení asistivního vybavení, pomoc 
asistenta, apod.) 

  

3 -1 Proškolení pro užívání řešení evidence 
tržeb 

  

4   Zajištění dostatečné přístupnosti k 
informačním systémům pro evidenci 
tržeb 

3 

5   Komfortnost technického řešení pro 
evidenci tržeb 

2 

6 0 riziko nárůstu počtu nezaměstnaných 
těžce zrakově postižených 

 0 

7 -1 riziko překročení zmocnění § 12 odst. 4 
zákona o evidenci tržeb 

  

 celkem -
4 1 celkem 5 

3.4.3 Identifikace nákladů a přínosů varianty 2 – „Vynětí tržeb těžce zrakově 
postižených podnikatelů na dobu neurčitou s tím, že zproštění bude pouze 
dočasného charakteru, s jasně definovaným okamžikem, kdy podmínky pro 
vynětí pominou“ 

 Body Náklady Přínosy Body 

A  Podnikatelé s těžkým zrakovým postižením  

1 -1 Technické vybavení    

2 -1 Administrativní náklady (žádost o 
příspěvek na pořízení asistivního 
vybavení, pomoc asistenta, apod.) 

  

3 -1 Proškolení pro užívání řešení evidence 
tržeb 

  

4   Zajištění dostatečné přístupnosti k 
informačním systémům pro evidenci 
tržeb 

3 

5   Komfortnost technického řešení pro 
evidenci tržeb 

3 

6 0 riziko nárůstu počtu nezaměstnaných 
těžce zrakově postižených 

  

7 0 riziko překročení zmocnění § 12 odst. 4 
zákona o evidenci tržeb 

  

 Celkem-
3 3 Celkem6  

 
3.4.4 Identifikace nákladů a přínosů varianty 3 – „Trvalé vynětí tržeb těžce 
zrakově postižených podnikatelů“ 

 Body Náklady Přínosy Body 
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 Body Náklady Přínosy Body 

A  Podnikatelé s těžkým zrakovým postižením  

1 0 Technické vybavení    

2 0 Administrativní náklady (žádost o 
příspěvek na pořízení asistivního 
vybavení, pomoc asistenta, apod.) 

  

3 0 Proškolení pro užívání řešení evidence 
tržeb 

  

4   Zajištění dostatečné přístupnosti k 
informačním systémům pro evidenci 
tržeb 

0 

5   Komfortnost technického řešení pro 
evidenci tržeb 

0 

6 0 riziko nárůstu počtu nezaměstnaných 
těžce zrakově postižených 

  

7 -3 riziko překročení zmocnění § 12 odst. 4 
zákona o evidenci tržeb 

  

 Celkem-
3 -3 Celkem0  

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno v kapitole 3.4. 
Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, ale zpřehlednit 
vyhodnocení variant.  
Vyhodnocení jednotlivých variant návrhů řešení: 

Vychází z bodového ohodnocení variant dle tabulek identifikace nákladů a přínosů 
jednotlivých variant obsažených v bodech 3.4.1 až 3.4.4. 

 
Varianta Náklady Přínosy Celkem 

0 (zachování současného stavu) -10 0 -10 

1 (Vynětí tržeb těžce zrakově postižených 
podnikatelů na dobu určitou) -4 5 1 

2 (Vynětí tržeb těžce zrakově postižených 
podnikatelů na dobu neurčitou s tím, že zproštění 
bude pouze dočasného charakteru, s jasně 
definovaným okamžikem, kdy podmínky pro vynětí 
pominou) -3 6 3 

3 (Trvalé vynětí těžce zrakově postižených 
podnikatelů)  -3 0 -3 

NEJVÝHODNĚJŠÍ VARIANTA:    2    
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Ministerstvo financí doporučuje Variantu 2.. Tato varianta se dle požadovaného cíle, tj. 
dočasného vynětí těžce zrakově postižených podnikatelů, jeví jako optimální, neboť 
významněji nenarušuje tržní prostředí a zároveň neznemožňuje podnikatelskou činnost osob 
s těžkým zrakovým postižením. V okamžiku, kdy bude zajištěna plná přístupnost relevantních 
systémů veřejné správy, jakož i dostatečná nabídka pokladních řešení, vznikne těmto 
podnikatelům opětovně povinnost evidovat tržby. Zároveň zvolená varianta poskytuje 
dostatečný prostor pro vývoj vhodných řešení, který nebude významně zvyšovat pořizovací 
cenu pokladního zařízení tak, jak by tomu mohlo být v případě, pokud by byl okamžik vzniku 
evidenční povinnost dán konkrétním pevným datem. Významným je též aspekt dostatečného 
časového prostoru pro odpovídajícího zaškolení těžce zrakově postižených podnikatelů pro 
práci s těmito technologiemi. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná změna bude provedena formou nařízení vlády. Orgánem odpovědným 
za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky a Celní 
správy České republiky.  

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude v návaznosti na přijatou variantu pravidelně prověřována 
v praxi. S ohledem na charakter regulace – vynětí - není kontrola dodržování nové právní 
úpravy nezbytná.  
Součástí přezkumu účinnosti regulace budou analýzy a konzultace s odbornými 
a zúčastněnými profesními subjekty zejména SONS, NRZP a Vládním výborem pro těžce 
zdravotně postižené občany i kontrolní činnosti příslušných kontrolních orgánů. 
Toto nařízení pozbude platnosti, jakmile pominou překážky spočívající v nedostatečné 
přístupnosti webové aplikace Elektronická evidence tržeb, jejímž prostřednictvím poplatník 
plní některé povinnosti založené zákonem o evidenci tržeb, a jakmile bude k dispozici 
dostatečná nabídka plně přístupných, funkčních a uživatelsky odzkoušených technických 
řešení k samotné evidenci tržeb (pokladních zařízení), která bude vyhovovat principům práce 
těžce zrakově postižených osob a umožní jejich bezproblémové zapojení se do systému 
evidence tržeb.  
Za účelem posouzení, zda zpřístupnění evidence tržeb vč. nabídky pokladních řešení skutečně 
odpovídá požadavkům kladeným nařízením vlády, tedy zda je zachován stav vedoucí k vynětí 
tržeb osob s těžkým zrakovým postižením, či zda již podmínky pro vynětí tržeb těchto 
podnikatelů pominuly, bude vyhodnocována míra naplnění zejména následujících kritérií: 

1) plná přístupnost webové aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňového portálu 
těžce zrakově postiženým podnikatelům, 

2) dostatečná dostupnost vhodných pokladních řešení pro těžce zrakově postižené 
podnikatele posuzována bude především dostatečnost nabídky a její variabilita co do 
použitých operačních systémů. 

Naplnění všech podmínek bude testováno ve spolupráci se zástupci dotčených subjektů a 
potvrzeno Vládním výborem pro těžce zdravotně postižené občany, který své závěry a 
doporučení ke změně nařízení předloží vládě. 
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7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh řešení byl Ministerstvem financí konzultován s Generálním finančním ředitelstvím 
a se zástupci dotčených podnikatelů, především se zástupci Národní rady osob se zdravotním 
postižením, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Odborné skupiny pro 
přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, společností Symbio (dodavatele řešení pro 
nevidomé podnikatele), atd.  
Zdroje dat: 

- usnesení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,  
- argumentace Národní rady osob se zdravotním postižením, 
- stanoviska Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, 
- usnesení Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, 
- vlastní průzkumy a analýzy Ministerstva financí a diskuze s nevidomými podnikateli, 
- veřejně dostupná data (např. webové stránky Hospodářské komory, atd.).   

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Ing. Martin Šabo, tel. +420 257 044 868, e-mail: Martin.Sabo@mfcr.cz 
Bc. Jana Pokorná, tel. +420 257 042 145, e-mail: Jana.Pokorna@mfcr.cz 
Mgr. Markéta Patzenhauer, tel. +420 257 044 006, e-mail: Marketa.Patzenhauer@mfcr.cz 
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