
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání 
zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb,  
ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony  

v souvislosti s  přijetím zákona o evidenci tržeb  
 (sněmovní tisk č. 23) 

 

Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších 

předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 23), a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to 

zejména z těchto důvodů: 

 

1. Vláda je toho názoru, že smyslem elektronické evidence tržeb je zejména boj proti 

daňovým únikům v oblasti plateb hotovostního charakteru. Vláda považuje evidenci 

tržeb fungující pouze s nezbytnými výjimkami za nástroj, díky kterému lze narovnat 

podnikatelské prostředí v České republice a zajistit, aby někteří podnikatelé 

nedisponovali neoprávněnou konkurenční výhodou spočívající v možnosti účtovat díky 

vyhýbání se daňové povinnosti nižší cenu za své zboží nebo služby. Rostoucí fenomén 

zatajování hotovostních příjmů řeší mnoho daňových správ po celém světě a obdobu 

systému elektronické evidence tržeb má 17 členských států EU. Vedle států, v nichž 

je evidence tržeb tradičním dlouhodobě využívaným řešením (Itálie, Belgie), 

k ní přistupují i státy s tradičně velmi dobrou daňovou morálkou (např. Rakousko 

či Norsko). 

 

2. Vláda je toho názoru, že evidence tržeb ve vztahu k podnikatelům nepřináší 

významnější administrativní zátěž. Po administrativní stránce klade na podnikatele 

nároky pouze při zavádění evidence tržeb, při níž vyžaduje obstarání autentizačních 

údajů, stažení certifikátu a jeho instalaci do zařízení, jehož prostřednictvím 

je realizována evidence tržeb. V této souvislosti vláda považuje za významné poukázat 

především na povinnosti založené podnikatelům již před zavedením evidence tržeb 

jinými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně spotřebitele, živnostenským 

zákonem či zákonem o dani z přidané hodnoty. I tyto právní předpisy ukládají podnikateli 

povinnost vydat zákazníkovi na žádost doklad o poskytnuté službě nebo zboží. 
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3. Vláda si je zároveň vědoma skutečnosti, že Ústavní soud ve svém nálezu vyhlášeném 

dne 15. prosince 2017 zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, nicméně 

nepřistoupil ke zrušení zákona jako celku, neboť jím sledovaný účel považuje 

za legitimní. Na závěry obsažené v nálezu bude vláda reagovat a zohlední je při budoucí 

novelizaci uvedeného zákona.  

 

4. Ve vztahu k evidenční povinnosti poplatníka vláda považuje za nutné uvést, že právní 

řád obsahuje řadu norem, které ukládají povinnosti spočívající v evidenci vybraných 

aspektů samostatné činnosti poplatníků nebo další povinnosti, které jsou svou podstatou 

obdobné povinnostem obsaženým v zákoně o evidenci tržeb. Podle § 97 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, má daňový subjekt 

povinnost vést evidenci plateb, které přijímá v hotovosti, pokud neukládá údaje o těchto 

platbách v jiné evidenci stanovené zákonem (např. povinnost vést účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Vedle vedení 

evidence uložené právním předpisem může správce daně uložit povinnému subjektu 

v odůvodněných případech rozhodnutím vedení zvláštních záznamů pod podmínkou, že 

takový postup je nutný pro správné zjištění a stanovení daně. Administrativní náklady 

spojené s plněním těchto ad hoc uložených zvláštních záznamů jsou ve srovnání 

s povinnostmi podle zákona o evidenci tržeb zpravidla vyšší. Navíc z pohledu dotčené 

osoby není možné obsah a rozsah takové povinnosti dopředu predikovat. V neposlední 

řadě je pak dle názoru vlády nutné zohlednit navazující náklady vznikající s povinností 

strpět kontrolu uložené záznamní povinnosti. Zrušení povinnosti evidovat tržby by mohlo 

vést k širšímu využití těchto ad hoc záznamních povinností. 

 

5. Vláda považuje důvodovou zprávu k tak zásadnímu návrhu zákona jako je předložený 

za zcela nedostatečnou, neboť neobsahuje podrobnější odůvodnění navrhované úpravy 

a relevantní argumentaci. Důvodová zpráva k návrhu je založena na prostém 

konstatování, že je evidence tržeb pro malé a střední podnikatele administrativní zátěží, 

přičemž nezdůvodňuje, v čem je spatřována tvrzená administrativní zátěž. Vláda naopak 

upozorňuje na významné negativní dopady, které by zrušení zákona znamenalo 

pro podnikatele, kteří již evidenci tržeb zahájili.  

 

6. Poslanecký návrh zákona obsahuje významné legislativně technické nedostatky. 

Jde zejména o chybně uvedený název zrušovaného zákona č. 112/2016 Sb., nesprávný 

způsob zrušení jeho novely, obsažené v zákoně č. 183/2017 Sb., a stejně tak nesprávný 

způsob zrušení zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tento zákon obsahuje novely jiných právních 
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předpisů, které se již nabytím účinnosti tohoto zákona staly integrální součástí těchto 

jiných právních předpisů, a nelze je proto zrušit navrhovaným způsobem. Pokud byl 

záměr předkladatelů zrušit změny provedené tímto změnovým zákonem, bylo by třeba 

změnit, případně zrušit daná ustanovení v  právních předpisech měněných zákonem 

č. 113/2016 Sb. Tento závažný nedostatek navrhovaného zákona by při jeho přijetí 

způsobil výkladové nejasnosti, neboť by nebylo jasné, jaké následky by toto nesprávné 

zrušení zákona č. 113/2016 Sb. mělo. 
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