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

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 20. března 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 19. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

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

1. Ministerstvo 
dopravy 

1. Z Ustanovení § 12 odst. 3 písm. g) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci 
tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET“) 
požadujeme (nad rámec návrhu) upravit tak, že bude po úpravě znít: 
„g) z drážní dopravy a ze služeb bezprostředně souvisejících 
s provozováním drážní dopravy nebo s užitím dráhy“. Předmětné 
ustanovení navrhujeme doplnit tak, aby mělo stejný rozsah jako návrh 
ustanovení § 12 odst. 3 písm. m), který vyjímá z evidenční povinnosti 
tržby z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé 
souvislosti s ní, neboť by u těchto druhů tržeb vznikaly nedůvodné 
rozdíly v evidenční povinnosti. 

Nevyhověno. Rozpor 
Ačkoliv Ministerstvo financí chápe princip připomínky, domnívá se, že 
stávající nastavení zohledňuje specifika realizace tržeb u jednotlivých 
druhů dopravy. 

1. Ministerstvo 
dopravy 

2. Z Požadujeme ustanovení § 12 odst. 3 zákona o EET (nad rámec návrhu) 
doplnit o tržby z integrovaných dopravních systémů v osobní dopravě, 
které by byly nově vyjmuty z povinnosti evidence tržeb. V rámci 
integrovaného dopravního systému jsou vydávány jízdní doklady (na 
jednotlivou jízdu i doklady časové), které lze použít v rámci tohoto 
systému jak v osobní železniční dopravě, která je z povinnosti evidovat 
tržby vyjmuta, tak v linkové autobusové dopravě a v městské hromadné 
dopravě, které z povinnosti evidovat tržby vyjmuty nejsou. Tímto však 
vzniká nedůvodná diskriminace mezi jednotlivými druhy dopravy v 
rámci jednoho integrovaného dopravního systému. 

Nevyhověno. Rozpor 
Ačkoliv Ministerstvo financí rozumí podstatě problému, nedomnívá se, 
že je změna zákona na místě – nastavení výjimek respektuje specifika 
jednotlivých druhů dopravy. Zatímco v železniční dopravě je 
standardem prodej jízdného v kamenných provozovnách bezprostředně 
před nastoupením jízdy a je tak i zde kladen požadavek na rychlé 
odbavení cestujících, v případě linkové či městské hromadné dopravě 
tento model standardem není – standardem je prodej přímo na palubě 
dopravního prostředku (i zde je požadavek rychlého odbavení) a tento 
prodej je evidence tržeb zproštěn. V případě prodeje jízdenek na MHD 
nebo linkové autobusy v kamenných provozovnách tlak na rychlé 
odbavení není a neexistuje tak relevantní důvod pro vynětí těchto tržeb. 

1. Ministerstvo 
dopravy 

3. D Do ustanovení § 29 zákona o EET doporučujeme (nad rámec návrhu) 
doplnit skutkovou podstatu přestupku a tomu odpovídající správní trest, 
které by reagovaly na porušení povinnosti upravené v návrhu 
ustanovení § 23a odst. 4, jenž stanoví náležitosti a způsob podávání 
oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. 

Vysvětleno. 
V souladu s ustanovením § 33 zákona o evidenci tržeb bude v případě 
porušení této povinnosti postupováno dle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, a v případě nesplnění stanovené povinnosti bude 
uložena sankce dle § 247a daňového řádu – pokuta za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy. 

2. Ministerstvo kultury 1. D Nad rámec navrhovaných změn zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 
upozorňujeme na nepřesnou terminologii v Příloze č. 2 k zákonu č. 
235/2004 Sb.  u číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 90.  
V uvedené části přílohy, v textu  

Vyhověno. 
Dochází k legislativnímu zpřesnění položky 90 v Příloze č. 2 k zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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„90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných 
umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo 
užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a 
modelek."   
je uváděn termín „a jiných výkonných umělců“, který se v textu 
vztahuje k předchozímu výčtu osob, které jsou ovšem v postavení 
autorů, nikoliv výkonných umělců. 
 
Dle definic zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) srov.:  
Podle § 5 odst. 1 je „autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila“, 
přičemž definice autorského díla je uvedena v § 2 odst. 1.  Ustanovení 
§ 67 autorského zákona pak definuje umělecký výkon a výkonného 
umělce: 
„(1) Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, 
dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, 
recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční 
lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž 
jím provádí umělecké dílo. 
(2) Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon 
vytvořila.“. 
Autor tedy dílo vytváří a výkonný umělec (označovaný též jako 
interpret) toto autorem vytvořené dílo provádí (interpretuje). 
 
Navrhujeme proto popis služby u  položky CZ-CPA 90 v Příloze č. 2 k 
zákonu o DPH formulačně upravit takto: 
„ 90 Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o 
poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo či umělecký výkon užít, a 
mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 
Oprávněním k výkonu práva dílo či umělecký výkon užít se rozumí 
oprávnění podle zákona  č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v 
platném znění.“ 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K bodu 7 (§ 11a odst. 4) 
Doporučujeme slova „Přestanou-li být“ nahradit slovy „Přestane-li 
poplatník splňovat“ a slova „splňovány“ a „poplatník“ zrušit. Tato 
formulace je podle našeho názoru vhodnější. 

Nevyhověno. 
Vzhledem k tomu, že podmínka uvedená v § 11a odst. 1 písm. c) má 
jako podmět „výši příjmů poplatníka“, a nikoli „poplatníka“, považuje 
Ministerstvo financí uvedenou formulaci za vhodnější. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K bodu 7 (§ 11a odst. 8 písm. a))  
V předmětném ustanovení je uvedena formulace „ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti“, avšak v taktéž 
pozměňovaném § 11 odst. 4 je ponechána formulace „ode dne nabytí 

Nevyhověno. 
Rozdílné označení daného rozhodnutí je dáno rozdílnou stavbou 
příslušných vět. Zatímco v § 11 odst. 4 věta první začíná slovy „Byla-li 
žádost zamítnuta, lze novou žádost…“ a je tedy zřejmé, že dále uvedená 
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právní moci zamítavého rozhodnutí“. V zájmu větší srozumitelnosti 
tedy doporučujeme formulaci sjednotit („rozhodnutí o zamítnutí 
předchozí žádosti“ / „zamítavé rozhodnutí“). 

slova „zamítavého rozhodnutí“ označují první uvedenou žádost, která 
byla zamítnuta, ustanovení § 11a odst. 8 obsahuje v návětí slova „Další 
žádost o povolení“ a nezmiňuje předchozí žádost, proto je nutné 
rozhodnutí označit jako „rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti“. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3. D K bodu 20 (§ 20 odst. 1 písm. b)) 
Podle navrhovaného ustanovení je poplatník povinen uvádět na účtence 
své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena 
obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. V případě, že je 
kmenová část tohoto čísla tvořena rodným číslem, doporučujeme na 
účtence uvádět identifikační číslo osoby, jenž je jedinečným údajem, 
který provozovatele jednoznačně identifikuje. 

Vysvětleno. 
Využití identifikačního čísla bylo zvažováno již při přípravě zákona o 
evidenci tržeb. V praxi však existuje část fyzických osob, které 
identifikační číslo nemají přiděleno (např. daňoví nerezidenti, kterým 
plynou příjmy ze zdrojů na území České republiky) a kterých se může 
evidence tržeb dotknout. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Z K části první, změna zákona o evidenci tržeb, k bodu 7 – k návrhu 
nového  § 11a, odst. 1, písm. c) a d)   
Obecně s výhradami akceptujeme návrh na zavedení zvláštního režimu 
pro osoby s malým rozsahem podnikatelské činnosti v reakci na nález 
Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb., který 
nezprošťuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob evidovat tržby, 
při splnění stanovených podmínek však rezignuje na elektronický 
online způsob evidence tržeb (tzv. papírová evidence). Domníváme se 
však, že tyto podmínky (parametry) jsou značně omezující, 
administrativně náročné a navrhujeme je proto upravit takto:    
a) k § 11a , odst. 1, písm. c) návrhu zákona 
Navrhovaný limit výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb (objem 
hotovostních plateb) za posledních dvanáct kalendářních měsíců                               
a předpoklad výše těchto příjmů v následujících dvanácti měsících ve 
výši max. 200.000 Kč považujeme za příliš nízký. Tento limit typově 
pokrývá zaměstnance, který si přivydělává velmi drobným podnikáním. 
Nepokrývá však malé podnikatele, kteří mají podnikání jako svoji 
hlavní činnost a na něž rovněž cílí nález Ústavního soudu (v tomto 
případě je také zapotřebí kalkulovat s náklady). Požadujeme proto 
navrhovaný limit výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb zvýšit z 
200.000 Kč na 500.000 Kč.         
Nevidíme také důvod, proč by navrhované dvanáctiměsíční období 
mělo být klouzavé. Tento způsob sledování limitu je velmi 
administrativně náročný. Navíc dotčení malí podnikatelé obvykle 
nemají dostatečné informace o budoucím období (povinnost oznámit 
porušení podmínky). Navrhujeme proto sledovat tento limit za 
bezprostředně předcházející zdaňovací období, kterým je u fyzických 
osob zpravidla kalendářní rok.    

Nevyhověno. Rozpor (limit) 
V rámci vypořádání připomínek došlo ke změně nastavení parametrů 
zvláštního režimu tak, aby jediným parametrem byl pouze limit výše 
tržeb, od limitu počtu hotovostních transakcí bylo zcela odstoupeno, co 
se týče počtu zaměstnanců, byl počet zvýšen na 2. Ministerstvo financí 
je přesvědčeno, že v takto nastaveném rozsahu je již zvláštní režim 
přijatelný pro všechny malé podnikatele. Zároveň je třeba vzít v potaz, 
že limit výše tržeb se počítá toliko z tržeb podléhajících evidenci tržeb – 
platby převodem či platby platební kartou se do tohoto limitu 
nezapočítávají. 
 
Nevyhověno. 
Nastavený způsob testování je mnohem více vypovídající o naplnění 
podmínek. Poplatníci mají již dnes povinnost vést průběžnou evidenci 
hotovostních tržeb dle § 97 daňového řádu, ze které by měly být 
požadované informace bez problémů zjistitelné. 
Co se týče budoucích období, tato úprava samozřejmě směřuje zejména 
na nové poplatníky, kteří nemají historii, případně se může dotknout i 
poplatníků, kteří zásadním způsobem změní rozsah své podnikatelské 
činnosti. Např. poplatník, který doposud měl pouze jednu provozovnu 
s omezeným provozem a na základě zkoumání předchozího období by 
na zvláštní režim dosáhl, by v tomto případě, když by byl důvodný 
předpoklad (otevřel si např. další dvě provozovny), že nenaplní 
podmínky stanovené zákonem, již nemohl využít zvláštního režimu 
evidence tržeb. Takto nastavený způsob posuzování je tedy mnohem 
flexibilnější a počítá i s budoucím vývojem.  
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. Z K části první, změna zákona o evidenci tržeb, k bodu 7 – k návrhu 
nového  § 11a, odst. 1, písm. c) a d)   
b)  § 11a, odst. 1, písm. d) návrhu zákona 

Vyhověno. 
Od limitování počtem hotovostních transakcí bylo ustoupeno. 
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Postrádáme smysl limitovat možnost aplikace tzv. papírové evidence 
počtem 1000 evidovaných tržeb za posledních a budoucích dvanáct 
kalendářních měsíců. Počet evidovaných tržeb není ani tak odvislý od 
velikosti podnikatelského subjektu, nýbrž závisí zejména na charakteru 
činnosti. Např. v rámci maloobchodní činnosti dochází i v malém 
obchodu na vesnici k podstatně vyššímu počtu evidovaných tržeb než 
činí navrhovaný limit. Tuto podmínku proto považujeme za 
nadbytečnou. Za dostatečnou shledáváme podmínku dodržení limitu 
hotovostních příjmů.     

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. Z K části první, změna zákona o evidenci tržeb, k bodu 24. a 25., 
Informační povinnost poplatníka 
Požadujeme zrušení celého ustanovení § 25 Informační povinnost 
poplatníka v novelizovaném znění včetně zrušení ustanovení § 29 odst. 
1 písm. c) a výše pokuty za nesplnění této povinnosti uvedené v § 29 
odst. 2 písm. a).                        
Informační povinnost poplatníka spočívající v umístění informačního 
oznámení, jehož obsahem je text informující o povinnosti 
prodávajícího vystavit kupujícímu účtenku a povinnosti zaevidovat 
přijatou tržbu, představuje zbytečnou administrativní zátěž pro 
podnikatele. Tato povinnost nemá žádný přínos ani pro poplatníka ani 
pro zákazníka a je pouze povinností, za jejíž nesplnění může být 
uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Podnikatelé vnímají tuto 
povinnost jako velice absurdní a zbytečně zatěžující.   
Na jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže 
podnikatelů při Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo dne 12. 12. 
2017 zástupcem Ministerstva financí (MF) sděleno, že MF stejně 
počítá se zrušením této povinnosti po náběhu všech fází evidence tržeb. 
Je naprosto zbytečné čekat na další novelu zákona, která by tuto 
povinnost odstranila, a požadujeme proto její odstranění již nyní.   

Nevyhověno.  
Před rozhodnutím Ústavního soudu Ministerstvo financí skutečně 
plánovalo zrušení informační povinnosti po náběhu všech (čtyř) fází 
evidence tržeb. 
S ohledem na skutečnost, že Ústavní soud 3. a 4. vlnu odsunul na 
neurčito a zároveň ve svém důsledku vedl jeho nález k navržení 
zvláštního režimu, považuje Ministerstvo financí setrvání na této 
povinnosti za nezbytné. Informační oznámení totiž poskytuje především 
zákazníkovi informaci o tom, zda lze vystavení účtenky očekávat 
automaticky v důsledku již vzniklé povinnosti evidovat tržby na straně 
poplatníka, nebo zda dostane doklad o zaplacení (koupi) pouze na 
vyžádání, např. v režimu zákona o ochraně spotřebitele.  
Po zavedení zvláštního režimu bude tato informace dále nabývat na 
významu, neboť bude pro zákazníka vodítkem, jaký typ účtenky má 
očekávat, zda mu bude vystavena mj. s údaji FIK a BKP jakožto 
potvrzeními o elektronické evidenci, nebo zda půjde ve zvláštním 
režimu o účtenku vystavenou ručně, bez příslušných kódů. 
 
Na základě jednání na úrovni náměstků bylo odstoupeno od rozporu. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 4 (§ 9) 
Dosavadní § 9 má pouze čtyři odstavce. Z tohoto důvodu 
doporučujeme daný novelizační bod rozdělit na dva novelizační body 
tohoto znění: 
„4. V § 9 odstavce 3 a 4 znějí: „…“.“. 
 5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní: „…“.“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 6 
V navrhovaném textu novelizačního bodu doporučujeme za text „odst. 
4“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Slova „oznámení o“ se v odstavci vyskytují pouze jednou, není proto 
třeba specifikovat, ve které větě mají být zrušena. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 7 /§ 11a 
odst. 1 písm. b) 
V navrhovaném textu § 11a odst. 1 písm. b) doporučujeme před slovo 
„ledaže“ vložit čárku. 

Vyhověno. 
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6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 14 
V navrhovaném textu novelizačního bodu doporučujeme za text „odst. 
1“ vložit text „větě první“. 

Nevyhověno. 
Slova „prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou 
evidované tržby, nebo“ se v odstavci vyskytují pouze jednou, není proto 
třeba specifikovat, ve které větě mají být zrušena. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 15 
V navrhovaném textu novelizačního bodu doporučujeme za text „odst. 
2“ vložit text „větě druhé“. 

Nevyhověno. 
Slova „Toto oznámení lze“ se v odstavci vyskytují pouze jednou, není 
proto třeba specifikovat, ve které větě mají být nahrazena. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačním bodům 17 a 18 
Navrhované novelizační body doporučujeme spojit v jeden bod (tj. v 
novelizačním bodě 17 vložit za slova „písmen a),“ slova „b),“ a 
novelizační bod 18 zcela zrušit. 

Nevyhověno. 
Novelizační body nelze spojit, neboť se vkládají odlišná slova, v bodě 
17 „uvedená v české měně“, zatímco v bodě 18 „, uvedená v české 
měně“. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

10. D K návrhu zákona – části první čl. I novelizačnímu bodu 25 
Text celého zákonného ustanovení § 25 odst. 2 doporučujeme sjednotit, 
tj. v navrhovaném novém písmenu c) doporučujeme za slovem „ve 
znění“ zrušit dvojtečku. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

11. D K návrhu zákona – části druhé čl. III, přílohám č. 3 a 3a a 
poznámce pod čarou č. 72 
Z platného znění zákona o dani z přidané hodnoty s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění, z jeho příloh č. 3 a 3a, mimo jiné 
vyplývá, že v uvedených přílohách je navrhována změna týkající se 
definice pojmu „kód nomenklatury celního sazebníku“. Předložený 
návrh zákona však žádné novelizační body, které by obsahovaly danou 
změnu, neobsahuje. 
 
V návaznosti na uvedené dále uvádíme, že v definici k uvedenému 
pojmu je odkaz na poznámku pod čarou č. 72, přičemž je navrhována 
změna textu této poznámky pod čarou. Tato změna však také není 
obsažena v návrhu zákona.  Z tohoto důvodu doporučujeme doplnit do 
návrhu zákona, do jeho části druhé, v uvedeném smyslu další příslušné 
novelizační body, jejichž obsahem jsou navrhované změny vyznačené 
v platném znění zákona o dani z přidané hodnoty. 

Vysvětleno. 
V úvodní části platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, je v hlavičce uvedeno, že v platném znění jsou v zeleném 
rámečku vyznačeny změny, které jsou prováděny tzv. daňovým 
balíčkem 2019, tedy novelou zákona o dani z přidané hodnoty a dalších 
daňových zákonů, s plánovanou obecnou účinností od 1. 1. 2019. 
V připomínce zmiňovaná ustanovení jsou tedy součástí jiné novely 
zákona o dani z přidané hodnoty s dřívější navrhovanou účinností a 
není tedy třeba doplňovat novelizační body. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

12. D K platnému znění zákona – § 17 odst. 2 větě druhé 
V uvedeném ustanovení doporučujeme slovo „Popoplatník“ nahradit 
slovem „Poplatník“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

13. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), k bodu D 
Plošná změna povinných subjektů, k bodu D2 Malí podnikatelé, 
str. 24, 2. odstavec  
Doporučujeme první odrážku formulovat přesněji takto: 
existuje významná skupina podnikajících fyzických osob, která 
s ohledem na minimální příjmy tvrzené v daňovém přiznání nemůže 
slevu na evidenci tržeb uplatnit (poplatník musí dosáhnout dílčího 
základu daně ze samostatné činnosti minimálně ve výši 199 tis. Kč, aby 

Vyhověno. 
Text Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů byl upraven dle 
připomínky. 
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mohl slevu na dani uplatnit v plné výši 5.000 Kč) 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K Čl. I bodu 4 
Vzhledem k tomu, že dva ze stávajících odstavců se mění a jeden zcela 
nový se doplňuje, doporučujeme novelizační bod upravit následovně: 
„V § 9 odstavce 3 a 4 znějí „…“ a doplňuje se odstavec 5, který zní „“. 
“ . 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K Čl. I bodu 8  
V písm. n) bodě 3 doporučujeme vypustit čárku za slovy „bodu 1“. 

Nevyhověno. 
Čárku je v tomto případě nutno uvést z důvodu ukončení vložené věty 
„ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou 
v bodě 1“. Nejedná se tedy o porušení obecného pravidla uvedeného 
v čl. 42 odst. 2, podle kterého se čárka před „a“ v případě 
kumulativního výčtu nepíše. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

3 D K Čl. I bodu 26 
Slovo „slova“ doporučujeme nahradit slovem „slovo“.   

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D K Čl. V  
Slova „upravujícího vypuštění § 37 zákona o evidenci tržeb včetně 
nadpisu“ doporučujeme nahradit číslem „30.“ 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K materiálu, čl. I úvodní věta: S ohledem na čl. 55 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „ve znění“ před 
slovem „nálezu“ z předmětné úvodní věty odstranit. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K materiálu, čl. I bod 25.: Souhlasíme s formální úpravou zaváděného 
pododstavce, avšak upozorňujeme, že tato úprava je odlišná od 
předchozích pododstavců v § 25 odstavci 2. Doporučujeme uvedené 
pododstavce po formální stránce sjednotit s pododstavcem 
navrhovaným tak, že se za slova „text ve znění“ doplní dvojtečka a dále 
budou v těchto odstavcích uvedeny správné uvozovky. 

Nevyhověno. 
Textace § 25 odst. 2 písm. c) byla sjednocena s textací písmen a) a b). 

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K materiálu, čl. I bod 26.: Z hlediska formálního doporučujeme slovo 
„slova“ před slovem „poplatníkovi“ nahradit slovem „slovo“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K materiálu, čl. III úvodní věta: Upozorňujeme, že část sedmá 
zákona č. 458/2011 Sb., která mění zákon o dani z přidané hodnoty, 
byla zrušena čl. V zákona č. 502/2012 Sb. a neměla by tak být v úvodní 
větě uváděna. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno.  

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

5. D K materiálu, čl. V: Upozorňujeme, že předkládaný materiál zmiňuje 
jinou účinnost pro novelizační bod, kterým se zrušuje § 37, avšak v 
Důvodové zprávě se zmiňuje čl. I bod 15. a nikoli bod 30., ve kterém k 
této změně dochází. Doporučujeme materiál sjednotit a odkazovat na 
konkrétní novelizační bod, nikoli na paragrafové znění. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

6. D K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn, § 12 odst. 3 
písm. l: Doporučujeme na začátek předmětného pododstavce vložit 
slovo „z“ a materiál tak sjednotit s navrhovanou změnou vyplývající z 

Vyhověno. 
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čl. I bodu 8. návrhu zákona. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D K čl. I bodu 3 – k § 8 odst. 2: 
Předmětné ustanovení stanoví, že nepřímý zástupce nemůže evidovat 
tržby ve zvláštním režimu, čímž se má zamezit obcházení evidenční 
povinnosti ze strany zastoupeného, který by si za nepřímého zástupce 
zvolil poplatníka, který eviduje tržby ve zvláštním režimu. Domníváme 
se, že v situaci, kdy nepřímý zástupce i zastoupený mohou své tržby 
evidovat ve zvláštním režimu, se jedná o poněkud přísné pravidlo a 
doporučujeme, aby tyto tržby za výše uvedených okolností bylo možno 
evidovat i ve zvláštním režimu. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme k čl. I bodu 4 k § 9 odst. 5. 

Nevyhověno.  
Připuštění zvláštního režimu v situaci, kdy nepřímý zástupce i 
zastoupený mohou své tržby evidovat ve zvláštním režimu, je 
především v rozporu se základním principem zvláštního režimu, který 
není primárně konstruován pro poplatníky, kteří mají příjmy v podobě 
marže z prodeje zboží jiných poplatníků. Dále by byl tento systém 
nespravovatelný s ohledem na nemožnost zjistit, zda je limit 200 000 
Kč překročen z důvodu evidování cizích tržeb.  
  

9. Ministerstvo vnitra 2. D K čl. I bodu 7 – k § 11a: 
Doporučujeme alespoň ve zvláštní části důvodové zprávy objasnit, jaké 
důvody vedly předkladatele k zamezení možnosti evidovat tržby ve 
zvláštním režimu právnickým osobám. Toto dostatečně argumenty 
nepodpořené vynětí by při schopnosti poplatníků splnit všechny další 
podmínky mohlo vyvolávat rozpor se zásadou rovnosti subjektů. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D K čl. I bodu 11 – k § 15a odst. 1: 
Doporučujeme znění odstavce 1 doplnit o skutečnost, že poplatník 
přebírá blok účtenek od správce daně. Dojde tak k jasnému určení, že 
správce daně je tím, kdo je oprávněn poplatníkovi jej vydat. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D K čl. I bodu 23 – k § 23a odst. 1 písm. c): 
Dle předmětného ustanovení je poplatník evidující tržby ve zvláštním 
režimu povinen podat správci daně za každý kalendářní měsíc 
oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto měsíce. Dáváme 
na zvážení, zda by v zájmu snížení zátěže kladené na drobné 
podnikatele nebylo příhodnější stanovit např. čtvrtletní podávání 
oznámení, neboť u poplatníků, kteří vykazují pouhé desítky 
evidovaných tržeb a využívají tiskopisy či tiskové výstupy z počítačové 
tiskárny, se jeví požadavek na každoměsíční podání oznámení správci 
daně nedůvodným. 

Vyhověno. 
Oznámení bude podáváno na čtvrtletní bázi. 
 

9. Ministerstvo vnitra 5. D K čl. I bodu 23 – k § 23c odst. 1 písm. a), c), a d): 
1. Předmětné ustanovení upravuje oznamované údaje o tržbách 
evidovaných ve zvláštním režimu. Kromě obecných náležitostí podání, 
které vycházejí z daňového řádu je povinen poplatník uvést své 
identifikační údaje. Právě tyto však patří mezi obecné náležitosti 
podání (viz § 70 odst. 3 daňového řádu), a tudíž je z písmene a) 
doporučujeme vypustit. 

Vysvětleno. 
Část ustanovení § 23c odst. 1 písm. a) požadující uvedení 
identifikačních údajů lze považovat za duplicitní k § 70 odst. 3 
daňového řádu, pojem „identifikační a kontaktní údaje“ je však užíván 
již např. v § 101d zákona o dani z přidané hodnoty při vymezení údajů 
uváděných v kontrolním hlášení a vzhledem k zajištění jednotné 
terminologie je vhodné je použít i v navrhovaném ustanovení. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D K čl. I bodu 23 – k § 23c odst. 1 písm. a), c), a d): 
2. Pojmy „údaje týkající se bloku účtenek“ a „údaje týkající se 
evidovaných tržeb“ považujeme za poněkud neurčité. Pro zachování 

Nevyhověno. 
Opět se jedná o obecně používanou formulaci, viz opět např. § 101d 
zákona o dani z přidané hodnoty, kdy zákon obsahuje pouze výčet 
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právní jistoty je doporučujeme v daných ustanoveních blíže 
specifikovat. 

zobecněných údajů, které je poplatník povinen uvádět, a konkrétní 
údaje, jsou pak zřejmé z tiskopisu.  

9. Ministerstvo vnitra 7. D Nad rámec návrhu: 
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 
obsahovalo dočasnou výjimku pro tržby z prodeje sladkovodních ryb, a 
to do 31. prosince 2019. Předmětné nařízení bude k 31. prosinci 2018 
nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 zrušeno. 
Předložený návrh se touto výjimkou již nezabývá, doporučujeme 
postavit na jisto, že od roku 2019 budou i tyto tržby patřit mezi tržby 
evidované. 

Nevyhověno. 
Ze skutečností, že nařízení č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb 
z evidence tržeb, bylo nálezem Ústavního soudu zrušeno k 31. prosinci 
2018 a že výjimka pro prodej sladkovodních ryb není obsažena 
v návrhu novely zákona o evidenci tržeb, je zřejmé, že už se tato 
výjimka po 31. prosinci 2018 nebude uplatňovat. Není nutné to nikde 
explicitně stanovit, resp. není ani zřejmé, jakým způsobem a kde by toto 
mělo být postaveno na jisto. 

9. Ministerstvo vnitra 8. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 4 – k § 9 odst. 3 až 5:  
V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) a čl. 58 odst. 4 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme novelizační bod uvést ve 
znění: „V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:“. A dále vložit nový novelizační 
bod 5, kterým dojde k doplnění odstavce 5, tedy: „V 9 se doplňuje 
odstavec 5, který zní:“.  

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 5 a 10 – k části druhé nadpisu hlavy III a hlavě IV 
nadpisu dílu 1: 
 Navrhujeme na konci novelizačních bodů doplnit tečky. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 10. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 7 – k § 11a odst. 1 písm. b): 
Navrhujeme za slova „1 zaměstnancem“ vložit čárku. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 11. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 7 – k § 11a odst. 4: 
Doporučujeme slova „přestanou-li být podmínky splňovány“ nahradit 
vhodnější formulací „přestane-li poplatník splňovat podmínky“. 

Nevyhověno. 
Vzhledem k tomu, že podmínka uvedená v § 11a odst. 1 písm. c) má 
jako podmět „výši příjmů poplatníka“, a nikoli „poplatníka“, považuje 
Ministerstvo financí uvedenou formulaci za vhodnější. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 8 – k § 12 odst. 3 písm. n) bodu 2 a 4 a § 12 odst. 4: 
Doporučujeme slovo „bodu“ nahradit slovem „bodě“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 25 – k § 25 odst. 2 písm. c): 
Navrhujeme vypustit dvojtečku za slovy „ve znění“, obdobně jako není 
uvedena ani v ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) a b).   

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 26 – § 26 odst. 1: 
Navrhujme v daném novelizačním bodě slovo „slova“ nahradit slovem 
„slovo“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. V – k účinnosti: 
S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. a) bod 2 Legislativních pravidel 

Vyhověno. 
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vlády doporučujeme slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodu 
upravujícího vypuštění § 37 zákona o evidenci tržeb včetně nadpisu“ 
nahradit slovy „s výjimkou ustanovení čl. I bodu 30“. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z Připomínky k Části druhé – změně zákona o dani z přidané 
hodnoty 
K bodu 4 (příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. – položka 56) 
V navrhovaném znění přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty se 
navrhuje do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty nově zavést i 
podávání točeného (sudového) piva v rámci stravovací nebo 
cateringové služby. Přestože článek 98 spolu s bodem 12a přílohy III 
směrnice Rady 112/2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
členským státům umožňuje do snížené sazby daně z přidané hodnoty 
zahrnout i podávání alkoholických nápojů v rámci restauračních či 
cateringových služeb, z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že 
členské státy jsou při zařazování konkrétních dodání zboží a služeb do 
snížených sazeb daně z přidané hodnoty omezeny zásadou daňové 
neutrality, jež brání tomu, aby bylo s podobným zbožím nebo 
podobnými službami, které si navzájem konkurují, zacházeno 
z pohledu daně z přidané hodnoty rozdílně (viz např. rozsudek ve věci 
C-499/16 AZ, bod 30 a následující). Ministerstvo zahraničních věcí je 
toho názoru, že v případě osvobození toliko točeného piva podávaného 
v rámci restauračních a cateringových služeb, nikoliv např. piva 
lahvového podávaného v rámci stejných služeb, resp. jiných 
podobných alkoholických výrobků, které by s ohledem na své 
vlastnosti mohly být považovány za konkurenční točenému pivu (dle 
judikatury v určitých případech i např. víno), nejsou výše uvedené 
podmínky splněny. Navrhuje se tedy upravit znění dotčeného 
ustanovení tak, aby bylo v souladu s výše uvedenou judikaturou 
Soudního dvora EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Jak je správně uvedeno, z judikatury Soudního dvora Evropské unie 
vyplývá pravidlo, že „s podobným zbožím nebo podobnými službami, 
které si navzájem konkurují, není zacházeno z pohledu daně z přidané 
hodnoty rozdílně“. Nicméně z judikatury Soudního dvora Evropské 
unie je nutno také vyložit, co znamená slovo „konkurují“ u sazeb daně. 
Dle názoru Ministerstva financí v rámci restauračních a cateringových 
služeb nedochází k tomu, že točené pivo i lahvové pivo je pro 
průměrného zákazníka zbožím vzájemně zaměnitelným (tj. ve smyslu 
konkurujícím), naopak zákazníci striktně rozlišují mezi oběma způsoby 
podávání piva, samotné výrobky ve smyslu jejich podávání jsou zcela 
rozdílné apod. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. Z Připomínky k Části druhé – změně zákona o dani z přidané 
hodnoty 
K bodu 4 (příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. – položka 96.02) 
V navrhovaném znění přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty se 
navrhuje do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty nově zavést i 
kadeřnické, kosmetické a podobné služby. Článek 98 spolu s bodem 21 
přílohy III směrnice Rady 112/2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty nicméně umožňuje do snížené sazby daně z přidané 
hodnoty zařadit toliko služby holičství a kadeřnictví, nikoliv již služby 
kosmetické a podobné. Navrhuje se tedy upravit znění dotčeného 
ustanovení tak, aby bylo v souladu se směrnicí Rady 112/2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty. 

Vyhověno.  
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Tato připomínka je zásadní. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3. D Připomínky nad rámec návrhu 
 K náležitostem dokladů vystavených v rámci evidence tržeb 

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje do návrhu novely doplnit 
ustanovení o tom, aby doklady či účtenky vystavené v rámci evidence 
tržeb obsahovaly náležitosti, které musí mít doklad při uplatnění 
nároku na vrácení daně osobou požívající výsad a imunit dle § 80, 
odstavec 6, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména 
se jedná o jméno klienta. Důvodem je, že doklady o zaplacení služeb 
např. v restauračních zařízeních jsou uplatňovány privilegovanými 
osobami při žádostech o refundaci nepřímých daní a nesplňují zákonem 
stanovené požadavky. Alternativní formou by bylo doplnění právní 
úpravy o povinnost provozovatele elektronické evidence tržeb doplnit 
údaje požadované pro refundaci daně na dokladu či účtence na žádost 
privilegované osoby. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí již při přípravě zákona o evidenci tržeb zvažovalo, 
zda do údajů povinně uváděných na účtence zahrnout též údaje 
požadované jinými právními předpisy (např. zákonem o ochraně 
spotřebitele). S ohledem na to, že by tento požadavek mohl významně 
navýšit náklady na straně poplatníků, zvolilo Ministerstvo financí cestu 
stanovení pouze minimálních povinných náležitostí s tím, že další údaje 
uváděné na účtence ze strany poplatníka nijak neomezuje. V tomto 
ohledu může tedy poplatník vedle povinných údajů na účtence uvést i 
údaje uváděné na základě požadavku jiného právního předpisu či jiné 
nepovinné, např. marketingové údaje. Ministerstvo financí je 
přesvědčeno, že stávající stav, kdy podnikatel vystaví účtenku podle 
zákona o evidenci tržeb, do které může libovolně doplňovat jakékoliv 
další relevantní údaje, je pro podnikatele optimální. Požadavek uvádět 
na účtence další povinný údaj, který by byl navíc relevantní pouze 
v zanedbatelném zlomku případů, by vyžadoval plošnou aktualizaci 
softwaru, která by byla spojena s dalšími náklady na straně poplatníků. 
Takový postup by byl v rozporu se záměrem Ministerstva financí 
minimalizovat náklady na evidenci tržeb.  
Doplnit tyto údaje na účtenku na žádost privilegované osoby je 
samozřejmě možné, a to i dle stávající právní úpravy zákona o evidenci 
tržeb. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

4. Z Připomínky nad rámec návrhu 
 K § 130 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád  

Ministerstvo zahraničních věcí v návaznosti na závěry nálezu 
Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a na novelizační body 22 a 23 části 
první předkládaného návrhu zákona navrhuje upravit též znění § 130 
odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v tom smyslu, aby 
obecným identifikátorem, který tvoří kmenovou část daňového 
identifikačního čísla, nebylo u podnikajících fyzických osob rodné 
číslo. 
Tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí potvrzuje, že si je vědomo dlouhodobé 
problematičnosti využití stávající podoby DIČ v rámci správy daní. 
Současně potvrzuje svůj zájem danou otázku legislativně řešit v duchu 
dřívějšího konsenzu s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Dané téma 
nicméně nevnímá jako vhodné k zařazení do novely zákona o evidenci 
tržeb. Ministerstvo financí předpokládá v průběhu roku 2018 předložení 
novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ, jehož klíčovou 
složkou je řešení problematiky elektronizace správy daní vykonávané 
orgány Finanční správy ČR na portálovém principu. Problematika DIČ 
s tímto tématem organicky souvisí a podle názoru Ministerstva financí 
by měla být řešena primárně v rámci tohoto návrhu, jehož nabytí 
účinnosti je předpokládáno k 1. lednu 2020. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. D K části první čl. I 
V úvodní větě doporučujeme za spojkou „a“ vypustit slova „ve  znění“. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. D K části první čl. I 
K bodu 4 
Změny § 9 doporučujeme rozdělit do dvou bodů, a to ve stávajícím 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 11 z 83 
 

bodě 4 uvést změny odstavců 3 a 4 a doplnění odstavce 5 uvést jako 
nový bod.  

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. D K části první čl. I 
K bodu 7  
V § 11a odst. 5 doporučujeme na konci písmene b) doplnit slovo 
„nebo“.  
Písmena a) až c) představují varianty podmínek pro zrušení povolení.  

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

4. D K části první čl. I 
K bodu 23  
V § 23a odst. 4 písm. b) doporučujeme slova „tímto tiskopisem“ 
nahradit slovy „tiskopisem podle písmene a)“.  

Vyhověno jinak. 
Slova „tímto tiskopisem“ budou nahrazena slovy „tiskopisem vydaným 
Ministerstvem financí“. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

5. D K části první čl. I 
K bodu 25 
V doplňovaném písmenu c) doporučujeme za slovem „znění“ vypustit 
dvojtečku. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

6. D K části třetí čl. V  
Článek V doporučujeme uvést v tomto znění:  
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou čl. I 
bodu 30, čl. III a IV, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2019.“. 
Současně upozorňujeme, že v odůvodnění čl. V ve zvláštní části 
důvodové zprávy má být místo bodu 15 uveden bod 30.   

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. Z K bodu 7 (§ 11a): Požadujeme § 11a odst. 1 upravit tak, aby bylo 
umožněno evidování tržeb ve zvláštním režimu rovněž právnickým 
osobám a plátcům daně z přidané hodnoty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále požadujeme upravit podmínku uvedenou v § 11a odst. 1 písm. c) 
tak, aby limit 200 tis. Kč byl vázán pouze na evidované tržby 
poplatníka daně z příjmů za předcházející zdaňovací období a aby bylo 
umožněno využití zvláštního režimu i poplatníkům, kteří v 
předcházejícím zdaňovacím období nevykázali žádné evidované tržby.  

 
Odůvodnění: 
Podmínkami stanovenými v § 11a odst. 1 písmenu a), jsou nedůvodně 
znevýhodněny právnické osoby a plátci daně z přidané hodnoty, u 
kterých výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za posledních 12 

Nevyhověno.  
Nezbytnost evidenční povinnosti měla být dle nálezu Ústavního souudu 
Pl. ÚS 26/16 opětovně zvážena u skupin se specifickou nebo co do 
rozsahu malou podnikatelskou činností.  Ministerstvo financí se 
domnívá, že v případě právnických osob založených za účelem 
podnikání, vůči kterým je konstantně uplatňován požadavek vyšší míry 
profesionality, nelze o malém rozsahu podnikatelské činnosti 
principiálně hovořit, a nejedná se tak o skupinu osob, vůči které mířil 
požadavek Ústavního soudu – plošné rozvolnění evidenční povinnosti 
zvláštním režimem vůči těmto subjektům tedy dle našeho názoru není 
na místě. 
Podání žádosti bude umožněno i poplatníkům, kteří v předchozím 
období nevykázali žádné tržby, takový postup je dle navrhovaného 
znění možný. V rámci žádosti uvedou rozhodné skutečnosti, na jejichž 
základě lze důvodně předpokládat, že poplatník naplní, či nenaplní 
limity pro zvláštní režim.  
 
Na základě jednání na úrovni náměstků bylo odstoupeno od rozporu. 
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kalendářních měsíců 200 tis. Kč nebo se předpokládá v následujících 
12 měsících maximálně 200 tis. Kč příjmů z evidovaných tržeb, tím že 
nemohou evidovat tržby ve zvláštním režimu.  
Dále požadujeme z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků 
vázat limit uvedený v § 11a odst. 1 písm. c) na skutečnost evidovaných 
tržeb za předchozí zdaňovací období, který si může správce daně 
samostatně ověřit a rovněž umožnit splnění tam uvedené podmínky i 
poplatníkům, kteří nevykázali v předchozím zdaňovacím období žádné 
evidované tržby (např. z důvodu zahájení podnikání v běžném roce) a 
vypustit podmínku uvedenou v § 11 odst. 1 písm. d).   
Tato připomínka je zásadní. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. Z K bodu 7 (§ 11a): Požadujeme bez náhrady vypustit § 11a odst. 7, a to 
z toho důvodu, aby bylo poplatníkům z provozních důvodů umožněno 
evidovat pouze část svých evidovaných tržeb ve zvláštním režimu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno.  
Smyslem zvláštního režimu je zejména oprostit poplatníka od nákladů 
spojených s pořízením pokladního zařízení a internetového připojení. 
Má-li poplatník pokladní zařízení a internetové připojení, neexistuje 
legitimní důvod k evidování tržeb ve zvláštním režimu. Ministerstvo 
financí je zároveň přesvědčeno, že co do časové dotace je elektronická 
evidence tržeb prostřednictvím pokladny rychlejší než ruční vypisování 
účtenky. Ministerstvo financí tak má za to, že neexistuje relevantní 
důvod, proč by měl poplatník v takovém případě na zvláštním režimu 
zájem. 
Na základě jednání na úrovni náměstků bylo odstoupeno od rozporu. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D Doporučujeme stanovit trvalou výjimku z evidence tržeb pro specifické 
tržby sezonního charakteru z prodeje potravin, zemědělských 
nebo jiných regionálních produktů, jejichž evidování by zásadně ztížilo 
jejich plynulý a hospodárný prodej. 

Nevyhověno. 
Evidence tržeb cílí na narovnání podnikatelského prostředí napříč 
segmenty. Jakákoliv výjimka vede k narušení rovnosti a k pocitu 
diskriminace u podnikatelů, kteří evidenci tržeb podléhají. Pro větší 
podnikatele by vyhovění požadavku evidence tržeb nemělo být 
významnější obtíží, malí podnikatelé mohou využít zvláštního režimu, 
který neklade ani finanční požadavky, ani požadavek na počítačovou 
gramotnost (obsluhu zařízení). 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D K odůvodnění: Do odůvodnění k § 11a doporučujeme doplnit 
informaci o době platnosti povolení správce daně evidovat tržby 
ve zvláštním režimu.   

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

5. D Nad rámec návrhu: Doporučujeme zvážit doplnění § 12 odst. 1, který 
obsahuje výčet trvale vyloučených tržeb z evidence tržeb, o tržby 
dalších právnických osob, které hospodaří s majetkem státu, např. 
státních podniků. Domníváme se, že i v případě státních podniků jsou 
splněny podmínky, které vedly k vyloučení některých tržeb z evidence 
tržeb. Státní podniky podléhají regulaci na základě jiných právních 
předpisů a jsou financovány z veřejných zdrojů (byť pouze nepřímo 
prostřednictvím majetku státu, s nímž mají právo hospodařit). 

Nevyhověno. 
Státní podniky jsou založeny primárně za účelem podnikání a při této 
činnosti fungují na trhu nezávisle, totožně jako podnikatelé, kteří 
s majetkem státu nepodnikají. Založení takové výjimky by nevedlo 
k narovnání tržního prostředí a založilo by oprávněný pocit 
diskriminace u ostatních podnikatelů (zejména ve stejném segmentu 
podnikání). 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. D Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil 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.  
Část druhá návrhu souvisí s implementací práva EU (viz dále). 
Rozdílová tabulka dle přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády (dále 
jen „LPV“), ani srovnávací tabulky dle čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV však 
přiloženy nebyly. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Přestože oblast přímých daní není v současné době výrazněji 
harmonizována, lze k dané problematice vztáhnout obecné požadavky 
vyplývající z primárního práva EU (zejm. čl. 19, 45, 49, 56, 63 a 115 
Smlouvy o fungování EU).  Z oblasti nepřímých daní se předloženého 
návrhu týká směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty, v konsolidovaném znění 
(dále jen „směrnice“).   
V kontextu podpory malých a středních podniků (small and medium 
entreprises, dále také jako „SME“), jak bude rozvedena níže, lze zmínit 
zejm. následující právní akty EU: 

• sdělení Komise ze dne 25. června 2008 „Zelenou malým a 
středním podnikům – „Small Business Act“ pro Evropu“ 
(KOM(2008)0394) (dále jako Small Business Act),  

• sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem „Přezkum 
iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu“ 
(KOM(2011)0078), a  

• zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu Snížení 
regulační zátěže malých a středních podniků na minimum, 
Přizpůsobení právních předpisů EU potřebám mikropodniků 
(KOM/2011/0803). 

Návrhu se v širších souvislostech také dotýká: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

Vyhověno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

2. D Připomínky a návrhy změn: 
A. Připomínky k části první návrhu (změna zákona o evidenci 

Vysvětleno. 
Cílem zvláštního režimu je eliminovat náklady na pořízení pokladního 
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- 
Odbor kompatibility 

tržeb): 
Obecně k materiálu: 
V obecné rovině návrh, jehož cílem je změnit právní úpravu evidence 
tržeb tak, aby byla oproti původnímu znění zákona vstřícnější k malým 
a středním podnikům, kvitujeme. Takový přístup odpovídá soudobému 
směřování unijních politik, které si kladou za cíl podporu SME a 
snížení administrativní zátěže u SME na nejnižší možnou míru. 
Přijetím novely by tak mělo dojít k částečnému narovnání původního 
znevýhodnění SME způsobeného plošným zavedením povinnosti 
evidence tržeb.  
Máme nicméně jisté pochyby o tom, zda nově diferencované 
povinnosti evidence spočívající ve speciálním režimu opravdu 
dopadnou na všechny podnikatelské subjekty, na které by vzhledem 
k jejich činnosti dopadnout měly (dále také viz naše připomínka k § 
11a).  
Nadto nepovažujeme za pravděpodobné, že pouhé umožnění evidovat 
tržby ve zvláštním režimu bez potřeby internetového připojení a 
pokladního zařízení sníží administrativní dopady na některé malé 
podnikatele natolik, aby svou podnikatelskou činnost neukončili. Tím 
spíše, je-li s ním spojená poměrně zatěžující povinnost pravidelných 
měsíčních oznámení o tržbách správci daně. Obáváme se, že 
i navrhované umožnění evidovat tržbu ve zvláštním režimu tzv. 
papírové evidence by tedy mohlo mít pro mnohé podnikatelské 
subjekty (spadající zejména mezi SME) stále likvidační efekt.  

zařízení na straně nejmenších poplatníků a zprostit je povinnosti učit se 
v souvislosti s evidencí tržeb něco nového (obsluze pokladního 
zařízení). 
Vystavení účtenky, resp. dokladu není v českém právním řádu novou 
povinností, již dnes existuje paralelně vedle povinnosti evidovat tržby 
též povinnost vystavit na žádost zákazníka doklad o zakoupení zboží 
nebo služby, která je obsažena dokonce v několika právních předpisech 
(zákon o ochraně spotřebitele, zákon o dani z přidané hodnoty, 
živnostenský zákon). Ministerstvo financí se proto domnívá, že ruční 
vyplnění účtenky není pro poplatníka novým administrativním 
dopadem a nemá významnější vliv na jeho činnost. Zároveň si v této 
souvislosti dovoluje upozornit na statistická zjištění Českého 
statistického úřadu, ze kterých jednoznačně vyplývá, že se povinnost 
evidovat tržby (elektronicky) pro podnikatele z 1. a 2. vlny nijak 
neprojevila na počtu podnikatelů, kteří ukončili svou podnikatelskou 
činnost. Pokud tedy elektronická evidence tržeb neměla likvidační 
efekt, tím spíše by ji neměla mít evidence tržeb ve zvláštním režimu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. Z A. Připomínky k části první návrhu (změna zákona o evidenci 
tržeb): 
K bodu 7 (§ 11a): 
Není zřejmé, z jakého důvodu byla zvolena právě částka 200 000 Kč 
ročně, která odpovídá průměru cca 16 600 na měsíc. Takový podnikatel 
by si mohl dovolit zaměstnávat byť jednoho zaměstnance jen 
s obtížemi. Nicméně chápeme, že nějakou částkou bylo tento 
privilegovaný způsob vedení evidence nutné zastropovat a že výjimka 
z klasické evidence má dle představ předkladatele dopadnout zejména 
na podnikatele příležitostné. Máme však pochybnosti o tom, zda je 
skutečně nutné požadovat kumulativně také naplnění požadavku písm. 
d) spočívající v nepřekročení 1 000 evidovaných tržeb ročně (průměrně 
83 tržeb za měsíc). Je určitě možné si představit poplatníky, kteří 
budou představovat drobné podnikatele, na něž přesto díky tomuto 
požadavku zvláštní režim evidence tržeb nedopadne – typicky půjde o 
osoby poskytující služby nebo zboží ve vysokém počtu a při nízkých 
cenách (například provozovatelé pouťových atrakcí).  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Od limitování počtem hotovostních transakcí bylo ustoupeno, počet 
zaměstnanců byl zvýšen na 2. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem, a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D A. Připomínky k části první návrhu (změna zákona o evidenci 
tržeb): 
K bodu 7 (§ 11a): 
Co se týče odstavce 2 písmene a) § 11a, považujeme za problematické, 
jakým způsobem bude možné prokázat, že poplatník nezaměstnává 
žádného, případně maximálně jednoho zaměstnance – tzn. de facto 
negativní skutečnost. V úvahu připadá snad pouze forma čestného 
prohlášení. Doporučujeme rozvést způsoby, které předkladatel bude 
považovat za dostačující a budou správcem daně akceptovány, 
v důvodové zprávě. Tím spíše, že zákon pro povolení pro evidování 
tržeb ve zjednodušeném režimu nepočítá s institutem postupu 
k odstranění pochybností, a tudíž že neuvedením, resp. neprokázáním 
této skutečnosti bude žádost automaticky zamítnuta. 

Vysvětleno.  
Pokud bude tvrzeno poplatníkem a správce daně nebude mít pochyby o 
tomto tvrzení, bude režim povolen. Co se týče procesní povahy, bude se 
postupovat podle daňového řádu.  
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. Z A. Připomínky k části první návrhu (změna zákona o evidenci 
tržeb): 
K bodu 7 (§ 11a): 
U odstavce 4 nepovažujeme za vhodné, aby poplatníkovi mohla být 
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč za to, že nesprávně 
předpokládal počet nebo výši tržeb v příštích 12 měsících. V mnoha 
případech se bude jednat o obtížně predikovatelný údaj, který 
podnikatel přes veškerou dobrou víru nemusí odhadnout správně. 
Takový požadavek může malé podnikatele od využívání zvláštního 
režimu evidence odradit a dle našeho názoru není proporcionální 
vzhledem k cíli, ke kterému směřuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Pokuta až do výše 500 000 Kč je běžnou sankcí stanovenou v § 247a 
daňového řádu pro všechna porušení oznamovací povinnosti v rámci 
daňových předpisů. Částka 500 000 Kč představuje horní hranicí této 
pokuty, tedy horní hranici rozmezí od nuly do 500 000 Kč, ve kterém se 
pokuta může pohybovat. Neznamená to tedy, že bude automaticky 
ukládána pokuta v této výši, při stanovení výše pokuty je vždy 
zohledňována závažnost porušení povinnosti a poměry daného subjektu. 
Pokuta v horním rozmezí bude zpravidla ukládána velkým subjektům 
za závažné porušení povinnosti obsažené v § 11a odst. 4. 
Ustanovení § 11a odst. 4 a sankce za jeho porušení nemíří na situace, 
kdy subjekt v dobré víře špatně odhadne své budoucí příjmy, ale ukládá 
subjektu povinnost oznámit správci daně změnu předpokládaných 
budoucích příjmů, když bude moci tuto změnu v dobré víře 
předpokládat. Pokuta tedy nebude ukládána za to, že skutečné příjmy 
subjektu dosáhnou jiné výše, než předpokládal, ale za to, že subjekt 
neoznámil správci daně, že jeho předpokládané příjmy v následujících 
12 kalendářních měsících přesáhnou částku 200 000 Kč, i když si toho 
byl vědom. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. Z A. Připomínky k části první návrhu (změna zákona o evidenci 
tržeb): 
K bodu 23 (§ 23a odst. 1 písm. c): 
Dle důvodové zprávy není poplatník povinen podávat měsíční 
oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, pokud v daném 
měsíci k žádné evidované tržbě nedošlo. Tato skutečnost však dle 
našeho názoru není z textu zákona jednoznačně patrná a pro zachování 
právní jistoty adresátů normy by v tomto smyslu mělo být ustanovení 
upřesněno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. Z B. Připomínky k části druhé návrhu (změna zákona o dani 
z přidané hodnoty): 
K bodům 4 a 6 (příloha 2a a příloha 3a): 
Uvedená ustanovení přeřazují dotčené služby a zboží ze základní sazby 
(21%) DPH, případně z první snížené sazby (15 %) DPH, do druhé 
snížené sazby (10 %) DPH. Předkladatel tím využívá eventualitu 
uvedenou v čl. 122 a 98 směrnice a s nimi souvisejícími body 2), 
10b), 12a), 18), 19), 20) a 21) přílohy III směrnice, ve znění její 
novely (směrnice 2009/47/ES). K návrhu zákona však nebyly 
předloženy příslušné srovnávací tabulky ke směrnici a směrnici 
2009/47/ES, rozdílová tabulka, ani jinak doplněno výkaznictví. 
Připomínáme, že gestor právního předpisu je dle čl. 6a odst. 9 
Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 
povinen průběžně aktualizovat srovnávací tabulku tak, aby odpovídala 
skutečnému stavu. Je nezbytné toto napravit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. Z B. Připomínky k části druhé návrhu (změna zákona o dani 
z přidané hodnoty): 
K bodu 4 (příloha 2a) : 
Příloha 2a návrhu provádí některé body přílohy III směrnice, u nichž 
lze použít sníženou sazbu DPH. V případě služby pod číslem 37 CZ-
CPA – „odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb 
souvisejících s těmito činnostmi“ není jasné, z jakého ustanovení 
směrnice možnost snížené sazby DPH u tohoto plnění vyplývá. Bod 18 
přílohy III směrnice se týká výhradně poskytnutí služeb v souvislosti 
s úklidem veřejných komunikací a s odvozem a zpracováním 
domovního odpadu, nejedná-li se o takové služby, které poskytují 
subjekty v čl. 13 směrnice, což dle našeho názoru není výše uvedený 
případ. Žádáme vyjasnit. 
 
Dále uvádíme, že možnost nižší sazby DPH u služby pod číslem 96.02 
CZ-CPA – „kadeřnické, kosmetické a podobné služby“ zcela 
neodpovídá bodu 21 přílohy III směrnice, který umožňuje sníženou 
sazbu daně pouze v případě holičství a kadeřnictví. Žádáme upravit 
ve smyslu směrnice.  
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Vysvětleno. 
Možnost snížené sazby daně z přidané hodnoty v případě „odvádění a 
čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito 
činnostmi“ vyplývá z přílohy č. III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, která 
v položce 2 uvádí „rozvod vody“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno.  
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

9. D Závěr: 
Návrhem zákona není v části první, týkající se evidence tržeb, do 
právního řádu implementováno právo EU a návrh není v přímém 
rozporu s právem EU. Oproti původní právní úpravě evidence 
tržeb má dojít k určitému uvolnění původní přísnosti zákona 
ve vztahu k malým a středním podnikatelům, nicméně i přesto 
přetrvávají pochybnosti, zda návrh dopadne opravdu na všechny 
podnikatelské subjekty, kterým by určitý zvláštní režim vedení 
evidence měl být umožněn a zda bude zavedení zvláštního režimu 
dostatečným ulehčením administrativní zátěže obzvláště malých a 
středních podnikatelů tak, aby úprava nebyla v rozporu se 
směřováním politik EU týkajících se SME. 
Část druhá - novela zákona o dani z přidané hodnoty bude 
s právem EU slučitelná po zapracování připomínek k ní 
uvedených.  
Současně je nutné odstranit formální nedostatky návrhu. 

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

10. Z Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
Obecná připomínka k návrhu: 
Zákonem jsou upravovány dvě spolu v zásadě nesouvisející oblasti 
právní úpravy obsažené navíc v jiných právních předpisech. 
Upozorňujeme na znění čl. 39 odst. 4 LPV, podle kterého nelze 
v témže zákoně upravovat věci různorodé, které spolu bezprostředně 
nesouvisejí. Materie návrhu by měla být rozdělena do dvou 
samostatných zákonů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není 
nesouvisející oblastí, uvedená snížení sazeb daně z přidané hodnoty 
jsou navrhována v souvislosti se vznikem povinnosti evidovat tržby pro 
tzv. třetí a čtvrtou fázi a jejich účelem je částečně kompenzovat zátěž 
způsobenou v daných oblastech evidencí tržeb. Toto bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

11. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K Čl. I, bodu 4 (vložení odst. 5 do § 9): 
Stávající § 9 má pouze 4 odstavce, proto by vložení pátého odstavce 
mělo proběhnout v režimu čl. 58 odst. 3 LPV, což si vyžádá samostatný 
bod novely. 

Vyhověno. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

12. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K Čl. I, bodu 5 a 10 (změna nadpisů) a bodu 23 (nový oddíl): 
Upozorňujeme předkladatele, že změny nadpisů, případně nově 
doplňovaný oddíl, nejsou zaznamenány v přiloženém platném znění. 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

13. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K Čl. I, bodu 7 (nadpis § 11a): 
Dáváme ke zvážení, zda neuvést slovo „tržeb“ ve tvaru, který používají 
nadpisy § 10 a 11, a sice „tržby“. 

Vysvětleno. 
Povolení pro evidování ve zjednodušeném režimu se nemusí týkat 
všech tržeb daného poplatníka, ale pouze těch, jejichž evidování 
běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a 
hospodárný výkon činnosti poplatníka, viz § 11 odst. 1 a použití slov 
„evidování dané tržby“. Oproti tomu evidování ve zvláštním režimu se 
vždy vztahuje na všechny tržby daného poplatníka a nelze jej 
kombinovat s evidencí v běžném či zjednodušeném režimu. Proto je 
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v tomto případě použito množné číslo. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

14. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K Čl. V (účinnost): 
Doporučujeme výjimku z obecně nastavené účinnosti k 1. 1. 2019 v 
podobě Čl. I bodu upravujícího vypuštění § 37 zákona nahradit 
konkrétním označením – jedná se o bod 30. Zároveň by v tomto smyslu 
měla být opravena zvláštní část důvodové zprávy, která uvádí bod 15. 

Vyhověno. 
 

17. Agrární komora 1. Z Požadujeme doplnit do § 12, odstavce 3 nové písmeno o), které zní 
„o) z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli 
uskutečněné v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které 
se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.“  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Požadovaná výjimka pro předvánoční prodej ryb přímo na základě 
zákona následuje dočasnou výjimku, kterou již stanovilo nařízení vlády 
č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, pro 
období do 31. 12. 2019, která však pozbývá platnosti nálezem 
Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ke dni 31. 12. 2018. Z odůvodnění 
nálezu ÚS vyplývá, že není problematický obsah nařízení vlády č. 
376/2017 Sb. jako takový, to jest vyjmutí těžce zrakově postižených 
osob a prodej sladkovodních ryb v předvánočním období z elektronické 
evidence tržeb, ale vlastní zmocnění vlády k vydávání výjimek (§ 12 
odst. 4, § 37 odst. 3). Zároveň kromě Vlády ČR i samo Ministerstvo 
financí deklarovalo zájem udělit trvalou výjimku pro předvánoční 
prodej sladkovodních ryb přímo ze zákona (vtělením této výjimky do § 
12 zákona o evidenci tržeb) při jeho nejbližší novelizaci (viz písemná 
korespondence Ministerstva financí, Odboru daně z příjmu, č. j. MF-
28439/2017/15-6, adresovaná Rybářskému sdružení ČR). 
Sezónní prodej živých ryb na stáncích před vánočními svátky probíhá v 
řádu několika málo dnů. Pro prodejce vánočních kaprů, jimiž jsou 
většinou brigádníci či sezónně najímaní agenturní zaměstnanci 
(studenti, lidé v penzi, apod.), je nehospodárné pořizovat si na těchto 
několik dní v roce zařízení k evidenci tržeb, které ve zbytku roku 
nebude využito. Stejně tak je finančně nevýhodné pořízení několika 
desítek zařízení i pro agentury či produkční společnosti, které je opět 
využijí pouze pro stánkový prodej sladkovodních ryb několik dní v 
roce. Na tyto společnosti samozřejmě nelze aplikovat ani navrhovanou 
formu papírové evidence tržeb s bloky. Další zásadní překážku pro 
evidenci tržeb při předvánočním prodeji ryb ve stáncích spatřujeme ve 
značné technické náročnosti na tato zařízení pro evidenci. Ryby na 

Nevyhověno. 
Zahrnutí této výjimky do § 12 zákona o evidenci tržeb bylo ze strany 
Ministerstva financí důkladně analyzováno. Ministerstvo financí 
v daném případě dospělo k závěru, že již s ohledem na návrh zvláštního 
režimu neexistuje relevantní důvod pro vynětí těchto tržeb. 
Cílem vynětí bylo zprostit poplatníky nákladů spojených s pořízením 
pokladního zařízení v případech, kdy se realizace hotovostních tržeb 
omezuje pouze na velmi krátké předvánoční období. 
S ohledem na to, že tito poplatníci budou nově moci využít zvláštního 
režimu a požádat správce daně, aby své tržby evidovali ručně 
vyplněním  účtenky z bloku, kterou obdrží od správce daně, není již 
tyto tržby nezbytné vyjímat z povinnosti evidence. Prodejci budou 
postupovat obdobně jako při vystavování dokladu např. podle zákona o 
ochraně spotřebitele, které jim v praxi nečiní žádné obtíže. 
Zároveň si Ministerstvo financí dovoluje upozornit na zavádějící 
argumentaci klimatickými podmínkami. Za srovnatelných podmínek 
jako prodejci sladkovodních ryb evidují své tržby např. prodejci (popř. 
producenti) vánočních stromků, prodejci na farmářských trzích či 
vánočních trzích (např. hrnčíři, řezbáři, svíčkaři nebo kováři), kteří 
prodávají i výrobky, které vyrábějí přímo na místě. Obdobně se jedná 
např. o stánkové prodejce občerstvení, pro které také není stanovena 
obdobná „sezónní“ výjimka, ačkoliv velmi často prodávají např. nápoje 
(svařené víno, medovinu, pivo, atp.), a je tak i jejich pokladní zařízení 
vystaveno např. obsluze mokrými či např. horkými prsty.  
Neméně významným aspektem ve vztahu k tvrzené nemožnosti 
evidovat tržby je též legislativní ošetření znemožnění evidence tržeb 
případnými klimatickými externalitami. Pokud by externí vlivy počasí 
dosáhly té intenzity, že by fakticky znemožnily či významně ztížily 
evidenci tržeb tím, že by mimořádně vedly k nefunkčnosti pokladních 
zařízení, bylo by možné nesplnění evidenční povinnosti liberovat dle 21 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich.  Dle tohoto ustanovení právnická či podnikající fyzická osoba za 
případný správní delikt neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které by bylo možno požadovat, aby porušení právní 
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stáncích jsou prodávány ve venkovních prostorech často v mrazivém 
počasí, mokru, při namrzající vodě na prodejním zařízení stánku (váhy, 
nářadí atd.) a obsluha choulostivého elektronického zařízení při prodeji 
by tak byla komplikovaná, ne-li úplně vyloučena. Pořízení vhodného 
zařízení, které odolá těmto všem nepříznivým podmínkám, by bylo 
mnohonásobně vyšší finanční zátěží než jakékoliv jiné standardní 
zařízení, které se dá zakoupit již v řádech tisícikorun. 
V případě nepřijetí výjimky by došlo k výraznému omezení prodeje a 
snížení počtu prodejních míst, což by znamenalo komplikace jak pro 
prodejce, tak pro zákazníky. Povinnost elektronické evidence tržeb by 
pak mohla znamenat také neprodání části roční produkce, určené na 
vánoční stůl a další navýšení exportu sladkovodních živých ryb do 
zahraničí.  
Sousední Slovensko, které má zaveden obdobný mechanismus 
evidence tržeb přes registrační pokladny (zákon č. 289/2008 Sb., o 
používání elektronickej registračnej pokladnice), stanoví v § 3 odst. 2 
písm. a) výjimky pro prodej mimo jiných i živých zvířat, to znamená i 
včetně prodeje živých ryb. 

povinnosti zabránila. Uvedené ustanovení je běžně aplikováno ve 
vztahu k výpadku pokladního zařízení způsobeného právě vis maior (již 
dnes standardně např. v případě zkratu, výpadku elektřiny v případě 
bouřky atp.). 
Pokud tedy poplatník z nabídky na trhu zvolí vhodné zařízení (zpravidla 
odolnější a s baterií jako zdrojem energie), evidenci tržeb nic 
neomezuje. 
 

21. Česká advokátní 
 komora 

1. D Obecně:  
Česká advokátní komora si dovoluje poukázat na to, že plénum 
Ústavního soudu se shodlo na tom, že třetí a čtvrtá fáze byla přijata bez 
všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část 
povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského 
prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení 
elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na 
způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde 
nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za 
kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro 
hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje 
skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, 
nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její 
dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), 
neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v 
právním státě nemá místo. 
 
I přes navrhované změkčení právní úpravy, které je zjevně výsledkem 
politického jednán ono posouzení vhodnosti (či dokonce nezbytnosti) 
z hlediska možných dopadů zde stále chybí.  Předkladatel tak opět 
nedává odpověď na otázku, zda je plošná aplikace EET na všechny 
skutečně nezbytná. Nota bene za situace, kdy zde již předkladatel 
zákona disponuje praktickou zkušeností a znalostí z praxe (z 
předchozích dvou fází). 
 

Vysvětleno. 
Podrobný popis nezbytnosti evidence tržeb pro nejmenší podnikatele je 
předmětem Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace, zejména 
částí D a F. 
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Celá předloha (avšak shodně se zákonem) trpí značnou formulační 
nesrozumitelností, jež nenapomáhá rovněž Ústavnímu soudu 
požadované srozumitelnosti předlohy. Bylo by tedy na místě alespoň 
některá ustanovení přepracovat formulačně tak, aby byl možný pouze 
jeden jediný výklad, plynoucí z výkladu jazykového a nebylo třeba 
spoléhat se na případné dodatečné (a snadno změnitelné) výklady 
finanční správy, jež mohou trpět přinejmenším svou nejednotností.  

21. Česká advokátní 
 komora 

2. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 2: 
Není jasné, co se myslí vloženým odstavcem, co je to úzce vymezený 
okruh dodavatelů, zboží nebo služeb? Ustanovení je obsahově zcela 
nejasné a jeho výklad by tak byl založen pouze na libovůli finanční 
správy. 

Vysvětleno. 
Textace ustanovení je převzata z § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona č. 
370/2017 Sb., o platebním styku a vymezuje platby v tzv. omezených 
sítích, blíže viz důvodová zpráva k bodu 2. Stejnou formulaci používal 
již zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který byl zrušen zákonem 
č. 370/2017 Sb., a to ve svém § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4. Jedná se tedy 
o dlouhodobě užívanou definici daného typu prostředků, nikoli o 
nejasnou definici vytvořenou pro účely zákona o evidenci tržeb. 

21. Česká advokátní 
 komora 

3. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 3: 
Odst. 2 je formulován obdobně nesrozumitelně – je-li míněno zástupčí 
oprávnění, případně inkasní služba jménem poplatníka, srozumitelnější 
by bylo vyjádřit to odkazem do norem občanského zákoníku, které 
příslušné zástupčí oprávnění regulují. Takhle v podstatě není zřejmé, co 
má zákon na mysli. 

Vysvětleno. 
Navrhovaný text odstavce 2 navazuje na odstavec 1, ve kterém je jasně 
uvedeno, o jaké situace se jedná, a to jednání svým jménem na účet 
jiného, tj. nepřímé zastoupení. 

21. Česká advokátní 
 komora 

4. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 7: 
Není důvodu pro omezení zvláštního režimu pouze na fyzické osoby, 
jde de facto o diskriminaci z důvodu formy, která nemá logické 
opodstatnění. Na rozdíl od obchodního zákoníku již NOZ nepožaduje 
založení žádné právnické osoby za účelem zisku. Navrhujeme 
sjednocení pro všechny právní formy a zavedení kritérií pouze 
materiálních.   
 
Tím spíše, že v souvislosti s novelou zákona o DPH, která platí od 1. 7. 
2017, obsahující navýšení administrativních nároků na společnosti 
(dřívější sdružení podle § 829 obč. zák.) které umožňovaly drobným 
podnikatelům sdružit se bez nutnosti zakládat právnickou osobu do té 
míry, že jich většina přestane touto formou podnikat a přejde do formy 
společnosti jako právnické osoby.  Není důvodu proč tyto osoby ještě 
dále postihovat, takový krok by mohl (resp. jistě bude) mít vliv na 
jejich zájem podnikat nadále a provádět služby, o něž je, zejména v 
řemeslných profesích, zájem a jejich na trhu nedostatek.  
 
Pokud jde o materiální kritéria, dáváme na zvážení, zda skutečně 

 
Nevyhověno 
Nezbytnost evidenční povinnosti měla být dle nálezu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 26/16 opětovně zvážena u skupin se specifickou nebo co do 
rozsahu malou podnikatelskou činností.  Ministerstvo financí se 
domnívá, že v případě právnických osob založených za účelem 
podnikání, vůči kterým je konstantně uplatňován požadavek vyšší míry 
profesionality, nelze o malém rozsahu podnikatelské činnosti 
principiálně hovořit, a nejedná se tak o skupinu osob, vůči které mířil 
požadavek Ústavního soudu – plošné rozvolnění evidenční povinnosti 
zvláštním režimem vůči těmto subjektům tedy dle našeho názoru není 
na místě. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
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nejsou nastavené limity příliš úzké, a to jak ve vztahu k navrhovanému 
počtu zaměstnanců (1 včetně případného úvazku DPP a DPČ), výší 
obratu (200.000 Kč je přibližně necelých 17. tis kč měsíčně, což je v 
Praze platba nájmu za provozovnu do 50 m2), počtu hotovostních 
transakcí (jež ve vztahu k výši obratu moc nedává smysl). Reálně pak 
administrativní zátěž povede spolu s takto úzce nastavenými limity 
pouze k tomu, že o zvláštní režim nebudou mít poplatníci zájem.  
 
Zároveň nelze po poplatníkovi vyžadovat prokázat, že určitá skutečnost 
či jev v budoucnosti nenastane. Takové důkazní břemeno nelze nikdy 
unést. Podmínky pro povolení zvláštního režimu musí být nastaveny 
pouze tak, aby byl posuzován  jen dosavadní stav a jeho případná 
změny byla důvodem pro zrušení povolení evidovat tržby ve zvláštním 
režimu.  
 
V podstatě jde o snahu ustoupit a přijít s řešením, které pouze jako 
ústupek vypadá, ale pro svou tvrdost není reálně použitelné. 

V rámci vypořádání připomínek došlo ke změně nastavení parametrů 
zvláštního režimu tak, aby jediným parametrem byl pouze limit výše 
tržeb, od limitu počtu hotovostních transakcí bylo zcela odstoupeno, co 
se týče počtu zaměstnanců, byl počet zvýšen na 2.  
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Co se týče budoucích období, tato úprava samozřejmě směřuje zejména 
na nové poplatníky, kteří nemají historii, případně se může dotknout i 
poplatníků, kteří zásadním způsobem změní rozsah své podnikatelské 
činnosti. Např. poplatník, který doposud měl pouze jednu provozovnu 
s omezeným provozem a na základě zkoumání předchozího období by 
na zvláštní režim dosáhl, by v tomto případě, když by byl důvodný 
předpoklad (otevřel si např. další dvě provozovny), že nenaplní 
podmínky stanovené zákonem, a již nemohl využít zvláštního režimu 
evidence tržeb. Takto nastavený způsob posuzování je tedy mnohem 
flexibilnější a počítá i s budoucím vývojem.  

21. Česká advokátní 
 komora 

5. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 12:  
Odklon od požadavku elektronické evidence k vydávání státem 
tištěných bloků účtenek se jeví jako velmi paradoxní návrh v době 
informační společnosti. Pak EET ve svém celku přestává fungovat jako 
nástroj analýzy, o nějž finanční správa bojovala, protože je nelze do 
systému nijak přenést a výstupy analýzy budou již od samého počátku 
zkreslené.  
V tomto směru lze tak znovu uvažovat o smyslu celého systému. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí se plně ztotožňuje s vyjádřeným názorem, nicméně 
s ohledem na požadavky stanovené nálezem Pl. ÚS 26/16, který mj. 
doporučuje zvážit úplné zproštění některých skupin podnikatelů 
povinnosti evidovat tržby, zvolilo Ministerstvo financí tzv. zvláštní 
režim, který na jedné straně zachovává základní prvky a požadavky 
evidence tržeb, čímž eliminuje riziko pocitu diskriminace u větších 
podnikatelů, na druhé straně však zprošťuje poplatníky nákladů na 
pořízení pokladního zařízení, jakož i nezbytnosti zvýšit svou IT 
gramotnost, jejíž vyžadování po poplatnících bylo jedním z nejčastěji 
zmiňovaných negativ evidence tržeb pro poplatníky – seniory. 
Současně jsou také naplněny základní požadavky evidence tržeb, tzn. 
reálné informace o tržbách poplatníků. 

21. Česká advokátní 
 komora 

6. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 16: 
Ustanovení odst. 2 je zcela nesrozumitelné a jeho výklad by tak byl 
znovu založen pouze na libovůli finanční správy. 

Vysvětleno. 
Jedná se o obdobu textace ustanovení § 18 odst. 2 ve znění před jeho 
částečným zrušením nálezem Ústavního soudu. Ústavní soud zrušil 
písm. b) tohoto ustanovení v návaznosti na zrušení § 5 písm. b), protože 
§ 18 odst. 2 písm. b) stanovilo okamžik uskutečnění evidované tržby 
v případě platby podle § 5 písm. b), tj. bankovní kartou. Protože je však 
nadále zachována povinnost evidence tržeb při platbě kartou v tzv. 
omezené síti, je nutné pro tento způsob platby určit okamžik 
uskutečnění evidované tržby, což je činěno novým zněním § 18 odst. 2 
písm. b). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 22 z 83 
 

21. Česká advokátní 
 komora 

7. D K jednotlivým ustanovením. 
K bodu 22, 23: 
Ustanovení odst. 2 je formulačně drbání se pravou rukou za levým 
uchem, navrhujeme uvést formou alternativního výčtu. Krom 
uvedeného je opakovaně řešena otázka užívání rodného čísla jako 
obecného identifikátoru. Je-li uvedeno IČ, je další údaj nadbytečný a 
není v souladu s požadavky ochrany osobních údajů. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 20 odst. 2 je záměrně navrženo tak, aby bylo použitelné i 
v případě, kdy bude v kmenové části daňového identifikačního čísla 
fyzických osob používán i jiný obecný identifikátor než rodné číslo. 
Protože ještě není známo, jaký jiný obecný identifikátor to bude, není 
možné v současné chvíli vytvořit pozitivní výčet situací, ve kterých 
bude daňové identifikační číslo uváděno na účtence. Zvolená formulace 
je podle názoru Ministerstva financí dostatečně srozumitelná a bude 
možné ji použít i v budoucnu, až budou daňová identifikační čísla 
fyzických osob tvořena i bez jejích rodných čísel. 

21. Česká advokátní 
 komora 

8. D K bodu 29:  
Podmínky uložení sankce byť v režimu předběžného opatření 
spočívající v možnosti uzavření provozovny nebo zákazu podnikání 
nejsou v zákoně stanoveny v souladu s požadavky kladenými na 
formulaci správních deliktů a trestů za ně, jde o neurčité výkladem 
snadno rozšiřitelné ustanovení. Má-li tato sankce charakter zákazu 
činnosti, vztahují se na ní i kritéria ESLP ve věci Engel. Bez precizace 
tohoto ustanovení je zde výrazné riziko zneužití tohoto mimořádně 
silného nástroje. 

Vysvětleno. 
Bod č. 29 pouze rozšiřuje dopad § 31 zákona o evidenci tržeb na 
situace, kdy poplatník poruší povinnost podat oznámení o tržbách 
evidovaných ve zvláštním režimu. Toto ustanovení je logicky nutné 
v situaci, kdy je nově zaváděn tzv. zvláštní režim, ve kterém má 
poplatník místo povinnosti zasílat správci daně v reálném čase 
elektronicky údaje o evidované tržbě, jak je tomu při evidenci 
tržeb běžném a zjednodušeném režimu, povinnost podávat mu měsíční 
oznámení o evidovaných tržbách, přičemž na porušení povinnosti zaslat 
správci daně údaje v běžném nebo zjednodušeném režimu se § 31 
použije již nyní. Podmínky uložení sankce v § 31 se tedy obecně v 
zásadě nemění. 
Pokud jde o soulad § 31 zákona o evidenci tržeb s požadavky 
kladenými na formulaci správních deliktů a sankcí za ně (pomineme-li, 
že § 31 nestanoví správní delikt, protože správní delikty, resp. podle 
současné terminologie přestupky, jsou uvedeny pouze v § 28 a 29 
zákona o evidenci tržeb), Ministerstvo financí poukazuje na to, že 
zákon o evidenci tržeb byl podroben testu ústavnosti v řízení před 
Ústavním soudem sp. zn. Pl. ÚS 26/16 a Ústavní soud k tomuto 
ustanovení neměl žádné výhrady. 

24. Česká lékárnická 
komora 

1. Z Česká lékárnická komora navrhuje, aby mezi tržby vyloučené 
z evidence tržeb byly zařazeny tržby provozovatelů zdravotnického 
zařízení lékárenské péče. 
 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ! 
 
Odůvodnění: 
 
Evidence tržeb je účelná všude tam, kde hrozí, že tržby nebudou 
žádným způsobem zaevidovány, účtovány a zahrnuty do výnosů 
podnikatelských subjektů. Nic z toho není možné v zařízeních 
lékárenské péče. Lékárny ze zákona o léčivech plní evidenční 

Nevyhověno. 
Lékárny mají povinnost evidovat tržby založenu již od 1. března 2017 a 
v praxi jim tato povinnost nezakládá žádné významnější obtíže. 
S ohledem na skutečnost, že se zároveň žádná lékárna neobejde bez 
(sofistikovaného) pokladního zařízení, jakož i internetového připojení 
nevidí Ministerstvo financí k takovému vynětí žádný relevantní důvod. 
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povinnost, evidují příjmy i výdeje léčivých přípravků, odesílají hlášení 
o výdejích Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, záznamy o výdejích do 
centrálního úložiště elektronických receptů. Veškerá činnost lékáren je 
zpracovávána v lékárenských informačních systémech. Žádná lékárna 
v České republice nefunguje a nemůže fungovat bez informačního 
systému a evidence všech výdejů a prodejů v nich včetně 100 % 
případů tržeb. Pro evidenci tržeb podle zákona proto není dán účel a 
tržby z lékáren by proto měly být z evidence vyloučeny. 

25. Česká lékařská 
komora 

1. Z Obecná připomínka 
Návrh zákona nezohledňuje specifické postavení soukromých lékařů, 
kteří pracují jako poskytovatelé zdravotních služeb ve smluvním 
vztahu se zdravotními pojišťovnami, díky čemuž jsou jejich příjmy 
regulované, probíhají bezhotovostním způsobem a jsou tedy evidované. 
Je třeba připomenout specifický systém financování poskytovatelů 
zdravotních služeb. Soukromí lékaři na základě smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče, kterou uzavírají se zdravotními pojišťovnami, 
zcela transparentně vykazují poskytnutou zdravotní péči, za níž 
dostávají úhradu, která vždy vyplývá z platného znění tzv. úhradové 
vyhlášky. Hotovostní příjmy za služby, které nejsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, jsou natolik marginální, že v drtivé 
většině případů neodpovídají nákladům na pořízení systému EET a 
jeho provoz. I tato skutečnost by měla být zohledněna, neboť soukromý 
lékař nemá zákonnou možnost kompenzovat nově vzniklé náklady 
například navýšením ceny za poskytnuté zdravotní služby, protože je 
vázán platnou úhradovou vyhláškou. 
Dne 9.2.2018 se uskutečnilo jednání prezidenta ČLK s paní ministryní 
JUDr. Alenou Schillerovou, jehož závěry bohužel nebyly nijak 
promítnuty do návrhu zákona.  
ČLK na žádost MF ČR zaslala vysvětlující dopis, v němž popsala 
historický legislativní vývoj, a zdůvodnila co vedlo řadu lékařů k 
rozhodnutí transformovat soukromé lékařské praxe provozované 
fyzickou osobou na právnickou osobu, nejčastěji na společnost 
s ručením omezeným. Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
(ÚZIS) funguje na území ČR 12 700 (celkem 36%) poskytovatelů 
zdravotních služeb ve formě právnických osob. Tento faktický právní 
stav by měl být státem zohledněn, přičemž odlišná právní forma by 
neměla být důvodem k rozdílnému přístupu vůči jednotlivým skupinám 
soukromých lékařů poskytujících zdravotní služby.  
 
Česká lékařská komora trvá na generální výjimce z povinnosti 
EET pro poskytovatele ambulantních služeb, kteří mají smlouvu 
s některou z veřejných zdravotních pojišťoven. 
 

Nevyhověno. 
Zvláštní režim evidence tržeb byl rozšířen též na poskytovatele 
zdravotních služeb (právnické i fyzické osoby), které jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, pokud budou splňovat ostatní 
podmínky pro povolení tohoto režimu.  V rámci vypořádání připomínek 
došlo ke změně nastavení parametrů zvláštního režimu tak, aby jediným 
parametrem byl pouze limit výše tržeb (200 000 Kč), od limitu počtu 
hotovostních transakcí bylo zcela odstoupeno, co se týče počtu 
zaměstnanců, byl počet zvýšen na 2.  
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V případě, že by nebyl nalezen široký konsenzus pro generální 
výjimku, prosazuje Česká lékařská komora další alternativní návrh, 
kterým je osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele 
ambulantních lékařských služeb, jejichž hotovostní příjmy 
nepřesahují 20% z celkových příjmů, anebo hotovostní příjmy 
nepřesahují za příslušné účetní období částku 200.000,- Kč. Lze 
uvažovat o obou uvedených alternativách.  

25. Česká lékařská 
komora 

2. Z Připomínka č. 1. 
Na základě výše uvedeného odůvodnění Česká lékařská komora 
trvá na doplnění návrhu zákona, kterým se mění zákon o evidenci 
tržeb v ust. § 12 odst. 3 o písmeno o), které zní „z poskytování 
zdravotních služeb, včetně výdeje léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků.“ 

Nevyhověno. 
Zvláštní režim evidence tržeb byl rozšířen též na poskytovatele 
zdravotních služeb (právnické i fyzické osoby), které jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, pokud budou splňovat ostatní 
podmínky pro povolení tohoto režimu (viz výše). Lékárny mají 
povinnost evidovat tržby založenu již od 1. března 2017 a v praxi jim 
tato povinnost nezakládá žádné významnější obtíže. S ohledem na 
skutečnost, že se zároveň žádná lékárna neobejde bez (sofistikovaného) 
pokladního zařízení, jakož i internetového připojení nevidí Ministerstvo 
financí k takovému vynětí žádný relevantní důvod. 

25. Česká lékařská 
komora 

3. Z Připomínka č. 2. 
V případě, že nebude zohledněna připomínka č. 1, žádá Česká 
lékařská komora o doplnění návrhu zákona, kterým se mění zákon 
o evidenci tržeb v ust.  § 12 odst. 3 o písmeno o), které zní „z 
poskytování zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjem nepřesahuje 
za příslušné účetní období 20% z celkových příjmů. “ 
 
anebo 
 
„z poskytování zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjem 
nepřesahuje za příslušné účetní období částku 200.000,- Kč. “ 

Nevyhověno.. 
Zvláštní režim evidence tržeb byl rozšířen též na poskytovatele 
zdravotních služeb (právnické i fyzické osoby), které jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, pokud budou splňovat ostatní 
podmínky pro povolení tohoto režimu (viz výše). 

25. Česká lékařská 
komora 

4. Z Obecná připomínka 
Česká lékařská komora rovněž nesouhlasí s vymezením podmínek 
povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle ust. § 11a, jež 
spočívá v listinném vedení hotovostních plateb (pokladních deníků). 
Navrhované znění § 11a umožňuje využít tento postup pouze fyzickým 
osobám.  De facto se nejedná o výjimku, neboť i subjekty splňující 
podmínky zvláštního režimu musí vést evidenci tržeb v listinné 
podobě, což v konečném důsledku může být spíše přítěží než výhodou. 
K tomuto závěru se připojili i někteří zástupci dotčených organizací, 
kteří se zúčastnili jednání dne 26.2.2018 v budově Generálního 
finančního ředitelství. Rovněž není zcela jasno, proč se tato výjimka 
týká pouze fyzických osob, a nikoliv osob právnických, opět 
s odkazem na dříve zaslanou vysvětlující argumentaci transformace 
lékařských praxí na právnické osoby. Byť se jedná o snahu vytvořit 

Vyhověno jinak. 
Zvláštní režim evidence tržeb byl rozšířen též na poskytovatele 
zdravotních služeb (právnické i fyzické osoby), které jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, pokud budou splňovat ostatní 
podmínky pro povolení tohoto režimu (viz výše). 
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zvláštní režim pro určité skupiny plátců, je potřeba v konečném 
důsledku uvést, že vedení hotovostních plateb v listinné podobě a 
předávání těchto informací může vést k daleko větší časové náročnosti, 
a tedy že zvláštní režim nepřináší žádnou pozitivní výhodu, alespoň 
z pohledu lékařských praxí. V tomto smyslu se opět jeví generální 
výjimka pro soukromé lékaře jako zcela přirozeným a žádoucím 
řešením.  

25. Česká lékařská 
komora 

5. Z Připomínka č. 3. 
Česká lékařská komora výše upozornila na skutečnost, že soukromí 
lékaři nemají možnost žádným způsobem kompenzovat náklady, které 
jim zavedením nové zákonné povinnosti vzniknou. Důvodem je 
specifické financování českého zdravotnictví, kdy úhrady za 
poskytnutou zdravotní péči jsou vypláceny v souladu s tzv. úhradovou 
vyhláškou z veřejného zdravotního pojištění. Soukromí lékaři nemají 
možnost výši těchto úhrad nijak ovlivnit. Právě specifikum financování 
poskytované zdravotní péče by mělo být důvodem pro zohlednění a 
kompenzaci nákladů spojených se zavedením a provozem EET. 
 
Pro případ, že nebude zohledněna připomínka č. 1 a č. 2, trvá 
Česká lékařská komora na zajištění finanční kompenzace pro 
soukromé lékaře z důvodu specifického financování českého 
zdravotnictví. Stát by měl soukromým lékařům zajistit plnou 
úhradu nákladů, které jsou spojeny s pořízením a provozem EET. 

Vyhověno jinak. 
Zvláštní režim evidence tržeb byl rozšířen též na poskytovatele 
zdravotních služeb (právnické i fyzické osoby), které jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, pokud budou splňovat ostatní 
podmínky pro povolení tohoto režimu (viz výše). 

28. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 
Obáváme se obcházení zákona, včetně nepoužívání účtenek 
Ministerstva financí, v rámci nově vzniklého zvláštního režimu 
evidence tržeb. Pokud jednou Ministerstvo financí zasáhne do zákona 
ještě zcela nevyzkoušeného v praxi, projeví tím určitou slabost a budou 
následovat další požadavky na jeho změkčení. 

Bere se na vědomí. 
Zavedení zvláštního režimu vyplývá z požadavku nálezu Ústavního 
soudu Pl. ÚS 26/16, který Ministerstvo financí plně respektuje. 
Ministerstvo financí je přesvědčeno, že zvolená cesta zvláštního režimu 
plně respektuje požadavky nálezu a zároveň zajišťuje naplnění 
základního cíle evidence tržeb – narovnání tržního prostředí. Úplné 
vynětí nejmenších podnikatelů (jak předjímal ÚS či např. poslanecký 
návrh ST. 41) považuje Ministerstvo financí v tomto ohledu za 
nešťastné a významně narušující rovnost v podnikatelském prostředí. 

28. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

2. Z Obecně k návrhu 
Z veřejných zdrojů lze zjistit, že ještě v roce 2017 Informační systém 
provozování hazardních her (dále jen „ISPHH“) řádně nefungoval. Jak 
je tomu nyní? To se váže k vyjmutí hazardních her z povinnosti 
evidence tržeb. 
Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

Vyhověno jinak. 
V daném případě se nejedná o připomínku k předloženému materiálu, 
ale o dotaz, který nesměřuje k evidenci tržeb. Z tohoto důvodu byl 
dotaz postoupen k přímému vyřízení odboru, do jehož působnosti oblast 
hazardních her spadá. 

35. Exekutorská komora 1. D A. EET 
I. Exekutorská komora ČR 
Podle důvodové zprávy k zákonu o evidenci tržeb platí, že v případě 
tržeb dle § 12 odst. 1 ZoEET je jejich vynětí odůvodněno zvláštním 

Nevyhověno. 
Uvedená výjimka by ve svém důsledku vedla k nedůvodné pozitivní 
diskriminaci. Stejně jako v případě neziskových subjektů i zde platí, že 
evidenci tržeb podléhají pouze tržby z podnikatelské činnosti a tržby 
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veřejnoprávním statusem poplatníků. Stejně jako u těchto poplatníků 
nelze ani u profesních komor zřízených zákonem (tj. právnických osob, 
na něž stát přenesl část výkonu veřejné moci) předpokládat, že by svým 
potenciálním působením v právní sféře směřovaly k obcházení 
zákonem uloženého režimu daňových povinností. Jejích hlavní činnost 
se orientuje na uspokojené veřejného zájmu v oblasti regulace 
příslušných svobodných povolání a jejich činnost, ze které plynou např. 
tržby z výběru správních poplatků, členských příspěvků atp.,  je tak 
významně regulována (např. v případě tržeb za vedení a správu 
veřejných rejstříků, seznamů aj.). Jde o uzavřený a ohraničený počet 
subjektů, u kterých absentuje podnikatelská činnost; vynětí jejich tržeb 
proto nebude na úkor účelu zákona.  
Z toho důvodu se navrhuje do § 12 odst. 1 se doplnit písm. f), které zní:  
„f) profesní organizace zřízena zákonem x)“, kde pod  x)  budou 
vyjmenovány předpisy, kterými se tyto profesní organizace zřizují. 

z hlavní – nepodnikatelské – činnosti nikoliv.  V případě přijetí této 
výjimky by se ostatní podnikatelé ve stejném segmentu výjimkou mohli 
právem cítit diskriminováni. 

35. Exekutorská komora 2. D A. EET 
II. soudní exekutoři 
Podle důvodové zprávy k zákonu o evidenci tržeb platí, že v případě 
tržeb dle § 12 odst. 2 ZoEET je jejich vynětí odůvodněno již 
existujícími mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k 
uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez uvalení 
režimu evidence tržeb. Co se týká přijímání plnění (tedy plnění, která 
mohou, ale nemusí zakládat rozhodný příjem) od třetích osob v rámci 
exekučního řízení tak platí, že veškeré tyto platby se eviduji na 
zvláštním účtu (bez ohledu na formu přijatého plnění – tj. plnění přijaté 
v hotovosti se vkládá na tento zvláštní účet) podle § 46 odst. 5 
exekučního řádu. Tento účet je oznamován dohledovým orgánům, 
které v souladu s § 7 exekučního řádu mohou na tento účet nahlížet a 
pořizovat si z něj výpisy a kopie. Veškeré příchozí platby (opak. nejde 
o tržby) jsou pak dohledatelné na tomto účtu. Nad to je vůbec nejasné, 
zda exekutorem přijaté plnění od povinného či třetí osoby v rámci 
exekučního řízení splňuje materiální znak evidované tržby či nikoliv 
(exekutor si ze zvláštního účtu případně část vymoženého plnění 
vyplácí na svůj provozní účet) 
V zájmu právní jistoty se proto navrhuje do § 12 odst. 2 se doplnit 
písm. o), které zní:  
„f) z výkonu exekuční činnosti x)“ 
x)§ 1 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů 

U tzv. další činnosti exekutora nejsou shora uvedené kontrolní 
mechanismy dány, z tohoto důvodu se navrhuje vynětí plateb toliko u 
činnosti exekuční s tím, že případné tržby z další činnosti exekutora 

Nevyhověno. 
Podstatou evidence tržeb je kontrola přijímaných hotovostních tržeb 
přijímaných podnikateli, a to z důvodu, že u těchto plateb neexistuje 
žádná důvěryhodná stopa. Skutečnost, že jsou následně prostředky 
vloženy na účet, není v této souvislosti relevantní, neboť v mezidobí od 
přijetí hotovostní platby do vložení platby na účet existuje časový 
prostor, ve kterém není zřejmé, jakým způsobem bylo s platbou 
naloženo. Toto platí napříč odvětvími - v celém podnikatelském 
segmentu je již běžné následné vkládání hotovostních plateb na účet. 
V případě přijetí této výjimky by se ostatní podnikatelé ve stejném 
segmentu výjimkou mohli právem cítit diskriminováni. 
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budou evidovány.   

35. Exekutorská komora 3. D B. Zákon o dani z přidané hodnoty 
V souvislosti s vysokou mírou zadlužení obyvatelstva se vede již delší 
debata také dílčí diskuse nad tím, zda míra nákladového zatížení 
dlužníků je spravedlivá, únosná apod. či nikoliv.  
Systém vymáhání pohledávek v exekučním řízení podle exekučního 
řízení není žádným způsobem dotován z veřejných rozpočtů. 
Paradoxně však stát na tomto systému vydělává inkasem daně 
z přidané hodnoty – na rozdíl od (soudních, správních) poplatků, které 
mohou mít funkci regulační a současně (částečně) sanační ve vztahu 
k vynaloženým nákladům státu, zde však chybí od státu jakékoliv 
ekvivalentní plnění, nejde o sanaci ale o čistý, bezpracný zisk na úkor 
účastníků řízení - o regulační funkci nelze uvažovat. 
V tomto kontextu je třeba připomenout, že v současné době je ke shora 
uvedeným změně historická příležitost, neboť Evropská komise 
navrhuje uvolnění pravidel pro stanovení sazeb daně z přidané 
hodnoty1.  
Přijetím navrhované úpravy by stát deklaroval jednoznačně, že má 
skutečný zájem na snížení nákladové zatížení dlužníků. Nehledě na to, 
že dlužníci takto uspořené prostředky použijí pravděpodobně na osobní 
spotřebu (tj. odvedou část DPH za nákup služeb a zboží) či na úhradu 
dluhu, přičemž věřitelé z takových prostředků odvedou příslušné daně. 
Navíc by bylo lze očekávat, že zrušením daňového zatížení by se 
mohla zvednout míra uspokojení věřitelů, neboť by celá úspora nebyla 
spotřebována.  
 
Proto se příloha č. 2a navrhuje doplnit o nový řádek: 
CZ-CPA Popis služby 
84.23 Služby exekuční činnosti poskytované 

soudními exekutory 
 

Nevyhověno. 
Poskytnutí exekutorských služeb je stejně jako obecně poskytnutí 
služeb (s výjimkami, kdy se uplatňuje osvobození od daně, 
stanovenými směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty) předmětem daně a 
zdanitelným plněním. Příloha č. III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
neumožňuje aplikovat sníženou sazbu daně na položky tohoto 
charakteru. 

39. Hlavní město Praha 1. D k Části první čl. I: 
k bodu 2 (§ 5): 
- v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády, slova „se za písmeno a) vkládá písmeno b), které zní“ 
nahradit slovy „písmeno b) zní“ 

Nevyhověno. 
Ustanovení § 5 písm. b) bylo s účinností od 1. března 2018 zrušeno 
nálezem Ústavního soudu, § 5 tedy v současné době písmeno b) 
neobsahuje. Proto se musí použít formulace novelizačního bodu, kterou 
Legislativní pravidla vlády stanoví pro doplnění právního předpisu o 
další ustanovení (viz jejich čl. 58 odst. 2 písm. k)), nikoli formulace 
používaná pro nahrazení ustanovení jiným ustanovením (viz čl. 57 odst. 
2 písm. d) Legislativních pravidel vlády). 

                                            
1 Viz https://ec.europa.eu/commission/news/more-flexibility-vat-rates-member-states-2018-jan-18_cs 
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39. Hlavní město Praha 2. D k Části první čl. I: 
k bodu 4 (§ 9 odst. 3 až 5): 
- v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) a čl. 58 odst. 4 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády navrhovaný text nahradit textem: 
„V § 9 odstavce 3 až 4 znějí: 
„(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost plnit 
všechny povinnosti podle tohoto zákona za poplatníka, který ho 
pověřil, pokud není ujednáno jinak. 
(4) Poplatník, který pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, se 
pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením 
evidenční povinnosti.“. 
V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Tržby, k jejichž evidování je poplatník pověřen, nelze evidovat ve 
zvláštním režimu.“.“ 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 3. D k Části první čl. I: 
k bodům 5 a 10 (hlavě III a hlavě IV dílu 1): 
- na konci textu doplnit tečku 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 4. D k Části první čl. I: 
k  bodu 7 (§ 11a): 
- v odstavci 1 písm. a), v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést 
úplnou citaci jiného právního předpisu  
 
 
 
 
 
 
- v odstavci 1 písm. b) za slovo „zaměstnancem“ vložit čárku a na 
konci, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku 
nahradit středníkem 

 
 
Nevyhověno. 
Podle čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády musí být v tomto 
případě použit normativní odkaz tak, že v textu ustanovení je uveden 
výslovný odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto 
právního předpisu. Tento normativní odkaz lze podle poslední věty 
daného ustanovení Legislativních pravidel vlády „popřípadě doplnit 
odkazem na poznámku pod čarou“. Toto doplnění tedy není nutné a 
Ministerstvo financí jej nepovažuje za vhodné. 
Vyhověno částečně. 
Čárka za slovo „zaměstnancem“ bude doplněna. 
Čárku na konci písmene není nutné nahradit středníkem, neboť čl. 26 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády toto stanoví pouze pro případy, 
kdy text pododstavce je samostatnou větou v jazykovém smyslu. Věta 
„ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu 
trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené 
zaměstnancem“ je věta vedlejší v souvětí, nikoli samostatná věta. 

39. Hlavní město Praha 5. D k Části první čl. I: 
k bodu 8 (§ 12 odst. 3): 
- u písmene k) a písmene n) bodu 2, v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci nahradit středníkem 
 
 

 
 
Nevyhověno. 
Čárku není nutné nahradit středníkem, neboť čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády toto stanoví pouze pro případy, kdy text 
pododstavce či bodu je samostatnou větou v jazykovém smyslu. Věty 
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- u písmene n) bodu 2, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády, doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci 
jiného právního předpisu  
 
 
 
 
 
 
- u písmene n) bodu 4, v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, slova „v bodu“ nahradit slovy „v bodě“ 

„které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby“ a „ledaže 
všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodu 1“ 
jsou větami vedlejšími v souvětí, nikoli samostatnými větami. 
Nevyhověno. 
Podle čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády musí být v tomto 
případě použit normativní odkaz tak, že v textu ustanovení je uveden 
výslovný odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto 
právního předpisu. Tento normativní odkaz lze podle poslední věty 
daného ustanovení Legislativních pravidel vlády „popřípadě doplnit 
odkazem na poznámku pod čarou“. Toto doplnění tedy není nutné a 
Ministerstvo financí jej nepovažuje za vhodné. 
Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 6. D k Části první čl. I: 
k bodu 9 (§ 12 odst. 4): 
- v souladu s čl. 72 Legislativních pravidel vlády slovo „bodu“ nahradit 
slovem „bodě“ 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 7. D k Části první čl. I: 
k bodu 20 (§ 20 odst. 1): 
- v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády, slova „se za písmeno a) vkládá písmeno b), které zní“ 
nahradit slovy „písmeno b) zní“ 
 
 
 
 
 
- u písmene b), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, 
za slovem „číslo“ čárku nahradit středníkem 

 
 
Nevyhověno. 
Ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) bylo s účinností od 1. března 2018 
zrušeno nálezem Ústavního soudu, § 20 odst. 1 tedy v současné době 
písmeno b) neobsahuje. Proto se musí použít formulace novelizačního 
bodu, kterou Legislativní pravidla vlády stanoví pro doplnění právního 
předpisu o další ustanovení (viz jejich čl. 58 odst. 2 písm. k)), nikoli 
formulace používaná pro nahrazení ustanovení jiným ustanovením (viz 
čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády). 
Nevyhověno. 
Čárku není nutné nahradit středníkem, neboť čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády toto stanoví pouze pro případy, kdy text 
pododstavce či bodu je samostatnou větou v jazykovém smyslu. Věta 
„kterým je rodné číslo“ je věta vedlejšími v souvětí, nikoli samostatná 
věta. 

39. Hlavní město Praha 8. D k Části první čl. I: 
k bodu 22 (§ 20): 
- v úvodní větě, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády, slova „se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní“ 
nahradit slovy „odstavec 2 zní“ 

Nevyhověno. 
Ustanovení § 20 odst. 2 bylo s účinností od 1. března 2018 zrušeno 
nálezem Ústavního soudu, § 20 tedy v současné době odstavec 2 
neobsahuje. Proto se musí použít formulace novelizačního bodu, kterou 
Legislativní pravidla vlády stanoví pro doplnění právního předpisu o 
další ustanovení (viz jejich čl. 58 odst. 2 písm. i)), nikoli formulace 
používaná pro nahrazení ustanovení jiným ustanovením (viz čl. 57 odst. 
2 písm. c) Legislativních pravidel vlády). 
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39. Hlavní město Praha 9. D k Části první čl. I: 
k bodu 23 (§ 23a odst. 1 písm. a) a b), § 23b písm. a) a b) a § 23c 
odst. 1 písm. b)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na konci 
nahradit středníkem 

Nevyhověno. 
Čárku není nutné nahradit středníkem, neboť čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády toto stanoví pouze pro případy, kdy text 
pododstavce či bodu je samostatnou větou v jazykovém smyslu. Věty 
„od koho evidovaná tržba plyne“, „a to do 24 hodin od uplynutí daného 
dne“, „kterým je rodné číslo“, „pokud je vystavena dříve“ a „pokud má 
více než 1 provozovnu“ jsou větami vedlejšími v souvětí, nikoli 
samostatnými větami. 

39. Hlavní město Praha 10. D k Části první čl. I: 
k bodu 24 (§ 25 odst. 2 písm. a)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády slova „zrušuje 
slovo „nebo““ nahradit slovy „slovo „, nebo“ nahrazuje středníkem“ 

Nevyhověno. 
Čárku není nutné nahradit středníkem, neboť čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády toto stanoví pouze pro případy, kdy text 
pododstavce či bodu je samostatnou větou v jazykovém smyslu. Věta 
„eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu“ 
je věta vedlejšími v souvětí, nikoli samostatná věta. 

39. Hlavní město Praha 11. D k Části první čl. I: 
k bodu 26 (§ 26 odst. 1): 
- slovo „slova“ nahradit slovem „slovo“ 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 12. D k Části druhé čl. III: 
k úvodní větě: 
- v souladu s čl. 64 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 
458/2011 Sb.,“ vypustit 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 13. D k Části druhé čl. III: 
k bodu 3 (příloze č. 2): 
- v souladu s přílohou č. 2 slova „ve znění platném k 1. lednu 2018“ 
nahradit slovy „v platném znění“ 

Vyhověno. 

39. Hlavní město Praha 14. D k Části druhé čl. III: 
k bodu 4 (příloze č. 2a): 
- ve druhém odstavci, v souladu s čl. 48 odst. 2, 4 a 8 a čl. 68 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, za slova „k 1. lednu 2018“ vložit slova 
„podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“ 

Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení Legislativních pravidel vlády (čl. 48) upravuje 
pouze podobu a obsah úvodního a závěrečného ustanovení právního 
předpisu. Odstavec druhý dotčené přílohy již v samotném textu 
odkazuje na „celní sazebník“, jehož úplná citace je uvedena v poznámce 
pod čarou č. 72. Slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie“ tedy není nutné v textu přílohy uvádět.   

39. Hlavní město Praha 15. D k Části třetí čl. V: 
- v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) bodu 2 Legislativních pravidel 
vlády slova „upravujícího vypuštění § 37 zákona o evidenci tržeb 
včetně nadpisu“ nahradit číslem „30“ 

Vyhověno. 
 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. D A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) vnímá navrhovaný 
institut zvláštního režimu evidence jako řešení mající blízko k 
dosavadním návrhům HK ČR osvobodit drobné podnikatele od 
povinnosti EET. Aby tento institut mohla HK ČR podpořit, musely by 
být podstatným způsobem modifikovány navrhované definiční 

Bere se na vědomí. 
Zvláštní režim je koncipován tak, aby v souladu s nálezem Pl. ÚS 26/16 
zmírnil dopady na některé podnikatelské skupiny. Nález Ústavního 
soudu doporučuje zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které s ohledem 
na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich podnikatelské 
činnosti, nebude nezbytné pod tuto jinak plošnou a povinnou regulaci 
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parametry jeho aplikace tak, aby byl efektivně využitelný významnější 
skupinou podnikatelů, kteří své podnikání provozují jako jediný 
(hlavní) zdroj živobytí. Mělo by být nalezeno prosté, srozumitelné 
kritérium. Zároveň je třeba moderovat podle názoru HK ČR excesivní 
požadavky na komunikaci dotčených drobných podnikatelů s finanční 
správou, které pro poplatníky představují administrativní zátěž. 

zahrnout. Ministerstvo financí je přesvědčeno, že smyslem nálezu 
primárně nebylo zprostit plošně všechny malé podnikatele povinnosti 
evidence, nýbrž zohlednit specifika určitých obchodních modelů, které 
evidence tržeb může komplikovat.  Ministerstvo financí má tak za to, že 
by zvláštní režim měl primárně cílit na podnikatele, kteří se samostatné 
činnosti věnují pouze okrajově, což je činí v porovnání s ostatními 
specifickými a i přes relativně nízký obrat (příjmy) zatíženými náklady 
na pořízení pokladního zařízení. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. D A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Pokud by se institut zvláštního režimu prostřednictvím parametrických 
změn více přiblížil osvobození od evidence, bylo by vhodné v zákonné 
konstrukci předvídat možnou budoucí kombinaci zvláštního režimu s 
paušalizací daňových (odvodových) povinností drobných podnikatelů. 
Podle představ HK ČR a zcela v duchu poslaneckých a senátorských 
iniciativ v loňském roce by jen zvláštnímu (modifikovanému ve shora 
zmíněném smyslu) režimu povinně podléhali ti poplatníci, jejichž 
daňové (odvodové) povinnosti by byly zapraveny paušální platbou.  
I „paušalisté“ by se samozřejmě mohli dobrovolně přihlásit k EET. 
Minimálně v důvodové zprávě by měla být zmíněna taková alternativa 
de lege ferenda. 

Bere se na vědomí. 
Cílem zvláštního režimu není zproštění povinnosti, nýbrž nastavení 
režimu evidence tak, aby na nejmenší podnikatele nekladl zvýšené 
finanční a administrativní nároky.  
Vázání evidence tržeb na plnění daňové povinnosti paušální platbou je 
nepochybně koncepčně dobrým řešením, vyžaduje však robustní změny 
v systému daní z příjmů, které jsou aktuálně z časového hlediska 
nerealizovatelné. Navíc evidence tržeb by měla přinést podstatné 
informace pro potenciální využití a nastavení navrhovaného systému 
v budoucnu.   

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. D A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Obecné výhrady se v souvislosti se zvláštním režimem evidence týkají 
i bloku účtenek. V návrhu se neřeší mylné vystavení účtenky z bloku 
účtenek („pokažená“ účtenka při jejím vyplňování). Drobným 
podnikatelům by mělo být zřejmé, jak nakládat s „pokaženými“ 
účtenkami, resp. obecně se stornovanými účtenkami, aby se předešlo 
případné sankci ze strany kontrolujícího orgánu.  Z návrhu ani není 
zřejmé, jak bude v aplikační praxi řešena případná ztráta některé 
účtenky z bloku, popř. celého bloku účtenek. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla v tomto směru doplněna. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. D A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Předpokládáme, že předkladatel při volbě národního řešení využil 
poznatků z řešení obdobné problematiky u malých podnikatelských 
subjektů v sousedním Rakousku. Bylo by dobré v doprovodných 
podkladech k návrhu normativního textu zmínit, proč (ne)bylo k 
tomuto řešení přihlédnuto. 

Vysvětleno. 
Rakouský model je postaven na principu registračních pokladen, 
principy, na kterých stojí, nelze bez dalšího přenést do českého 
prostředí evidence tržeb. Ač Ministerstvo financí rakouský model zná, 
při přípravě zvláštního režimu vycházelo především z požadavků nálezu 
Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. D A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Rozumíme kompenzačnímu charakteru navrhované novelizace zákona 
o dani z přidané hodnoty. Poznamenáváme však, že přesuny plnění 
mezi třemi sazbami a „vyrovnávání“ rozsahu tří sazeb působí jako 
opatření směřující k dlouhodobé stabilizaci existence tří sazeb. Menší 
množství sazeb (ideálně jedna) považujeme z hlediska podnikatelského 
za jednu z charakteristik dobré daňové politiky. Litujeme, že nebylo 

Bere se na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 32 z 83 
 

předloženo řešení, které by pracovalo se dvěma sazbami DPH 
(základní a sníženou). 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části první – změna zákona o evidenci tržeb, bodu 7 
k ustanovení § 11a odst. 1  
Navrhujeme rozšířit okruh poplatníků, kteří mohou podat žádost, o 
právnické osoby. 
Odůvodnění: 
Z praxe členské základny HK ČR vyplývá, že v předmětné oblasti není 
principiální důvod k rozlišování mezi živnostníky a malými 
společnostmi s ručením omezeným. 

Nevyhověno. 
Nezbytnost evidenční povinnosti měla být dle nálezu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 26/16 opětovně zvážena u skupin se specifickou nebo co do 
rozsahu malou podnikatelskou činností.  Domníváme se, že v případě 
právnických osob založených za účelem podnikání, vůči kterým je 
konstantně uplatňován požadavek vyšší míry profesionality, nelze o 
malém rozsahu podnikatelské činnosti principiálně hovořit, a nejedná se 
tak o skupinu osob, vůči které mířil požadavek Ústavního soudu – 
plošné rozvolnění evidenční povinnosti zvláštním režimem vůči těmto 
subjektům tedy dle našeho názoru není na místě. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části první – změna zákona o evidenci tržeb, bodu 7 
k ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) 
Navrhujeme limit jednoho zaměstnance zrušit, anebo jej alespoň zvýšit. 
Odůvodnění: 
Omezení jedním zaměstnancem považujeme za excesivní technický 
parametr. Postačuje celkový limit navýšený dle naší připomínky k 11a 
odst. 1 písm. c). Alternativně – s cílem rozšířit mezi drobnými 
podnikateli aplikaci zvláštního režimu evidence – požadujeme aspoň 
zvýšení limitního počtu zaměstnanců.  

Vyhověno. 
Limit byl zvýšen na 2 zaměstnance. Zároveň bylo ustoupeno od 
limitace počtem hotovostních transakcí. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části první – změna zákona o evidenci tržeb, bodu 7 
k ustanovení § 11a odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme zvýšit limit z 200 000 Kč na 750 000 Kč. 
Odůvodnění: 
Limitní výši 200 tisíc Kč uvedenou v odst. 1 písm. c) považujeme za 
nepřijatelně nízkou.  
V odvětvích služeb poskytovaných drobnými podnikateli zejména v 
domácnosti zákazníků jsou stále frekventované způsoby placení 
podléhající evidenci. Limit 200 tisíc Kč fakticky omezuje aplikaci 
zvláštního režimu na ty osoby, pro které je podnikatelská aktivita 
přivýdělkem, nikoliv např. pro živnostníky, pro které je příjem z 
živnosti jediným (hlavním) příjmem. Požadujeme zvýšit limit na 750 
tisíc Kč.  

Nevyhověno. 
Za účelem rozvolnění zvláštního režimu a jeho zpřístupnění malým 
podnikatelům bylo upuštěno od limitace počtem hotovostních transakcí 
a počet zaměstnanců byl zvýšen na 2. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

9. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části první – změna zákona o evidenci tržeb, bodu 7 
k ustanovení § 11a odst. 1 písm. d) 
Navrhujeme limitní počet 1 000 evidovaných tržeb zrušit, anebo jej 
alespoň zvýšit na 2 000. 
Odůvodnění: 

Vyhověno. 
Limit byl zrušen. 
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Limitní počet 1 000 evidovaných tržeb navržený v dotčeném 
ustanovení považujeme za nízký. Postačuje celkový limit navýšený dle 
naší připomínky k 11a odst. 1 písm. c). Alternativně –  
s cílem rozšířit mezi drobnými podnikateli aplikaci zvláštního režimu 
evidence – požadujeme zvýšení tohoto počtu, např. jeho zdvojnásobení. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

10. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části první – změna zákona o evidenci tržeb, bodu 
23 k ustanovení § 23a odst. 1 písm. b) a c) 
Navrhujeme snížit frekvenci oznámení o tržbách evidovaných ve 
zvláštním režimu. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou frekvenci podávání oznámení o tržbách evidovaných ve 
zvláštním režimu považujeme za zcela nepřiměřenou. Nelze namítat 
proti podobnému oznámení, mělo-li by být uskutečňováno spolu s 
podáním daňového přiznání k dani z příjmů (např. jako jeho příloha). 
Povinná každoměsíční komunikace – obecně pokaždé s jiným obsahem 
– se správcem daně představuje zbytnou administrativní zátěž těch 
nejmenších podnikatelů. Zejména vezme-li se v úvahu, že faktické 
daňové povinnosti takových podnikatelů se týkají přímých daní (a 
pojistného), kde je maximem průběžných požadavků dobré daňové 
politiky rutinní placení pevných záloh.  

Vyhověno. 
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu bude podáváno 
čtvrtletně. 

40. Hospodářská 
komora České 

republiky 

11. Z B. Zásadní konkrétní připomínka k platnému znění 
Připomínka k Části druhé – změna zákona o dani z přidané 
hodnoty, bodu 2 (změna přílohy č. 2) a bodu 4 (nová příloha č. 2a) 
Pokud předkladatel při řešení kompenzačních opatření zůstane u 
zachování stávajícího konceptu 2 snížených sazeb, navrhujeme 
vyjmout z přílohy č. 2 a nově zařadit do přílohy č. 2a položku 
„Ubytovací služby“ s kódem CZ-CPA 55.  
Odůvodnění 
Domníváme se, že takováto změna zohlední charakter služby, která je 
převážně službou  
s vysokým podílem lidské práce a je hůře kvantifikovatelná ve srovnání 
s výrobními odvětvími či přímo poskytovanými službami, neboť 
implicitně zahrnuje řadu doprovodných činností, které samy o sobě 
nejsou v ceně služby zahrnuty. 
Důležitým národohospodářským důvodem k uvedenému přeřazení je i 
potřeba motivovat oživení trhu ubytovacích služeb, na němž působí 
firmy, které jsou významným zaměstnavatelem i  
v regionech, kde je kupní síla obyvatel nižší, přičemž jde o regiony 
mimo tradiční rekreační oblasti. Právě tam přináší ubytovací služby 
potřebné oživení i přesto, že obsazenost je nižší než ve větších sídlech. 
Ubytovací služby se tak podílí na určité formě distribuce příjmů a 

Nevyhověno. 
Cílem novely je naplnit programové prohlášení Vlády České republiky. 
Součástí tohoto prohlášení je pouze snížení sazby daně u stravovacích 
služeb, nikoliv u ubytovacích služeb. 
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bohatství napříč celou Českou republikou, nikoliv jen v hlavních a 
tradičních turistických oblastech. 

46. Komora daňových 
poradců 

1. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 
odst. 1 – omezení zvláštního režimu pouze na fyzické osoby 
Zvláštní režim je vyhrazen pro fyzické soby, právnické osoby na něj 
nemají nárok. Předkladatel vychází z předpokladu, že ten, kdo podniká 
např. prostřednictvím s.r.o., nemůže být „malým podnikatelem“ a bez 
dalšího takovéto malé firmy z možnosti využít zvláštní režim vyřazuje. 
To je neodůvodněně diskriminační. V ČR existuje mnoho malých 
s.r.o., jež svými obraty a činnostmi spadají do stejné kategorie, jako 
drobný živnostník – fyzická osoba. Diskriminovat je jen z důvodu 
právní formy se jeví nedůvodné. Situace dále vynikne v souvislosti 
s novelou zákona o DPH, která platí od 1. 7. 2017, kde byly výrazně 
ztíženy administrativní nároky na společnosti (dřívější název „smlouvy 
o sdružení“), které umožňovaly drobným podnikatelům sdružit se bez 
nutnosti zakládat právnickou osobu.  Řada takových podnikatelů bude 
nucena založit „malá“ s.r.o. a nemožností využít zvláštního režimu je 
tak opět nedůvodně postihována.  
Návrh: 
Rozšířit za stejných podmínek možnost žádat o zvláštní režim i pro 
právnické osoby, tedy doplnit do  §11a odst. 1: 
(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka daně 
z příjmů fyzických nebo právnických  osob povolení pro evidování 
tržeb ve zvláštním režimu, pokud…. 

Nevyhověno. 
Nezbytnost evidenční povinnosti měla být dle nálezu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 26/16 opětovně zvážena u skupin se specifickou nebo co do 
rozsahu malou podnikatelskou činností.  Ministerstvo financí se 
domnívá, že v případě právnických osob založených za účelem 
podnikání, vůči kterým je konstantně uplatňován požadavek vyšší míry 
profesionality, nelze o malém rozsahu podnikatelské činnosti 
principiálně hovořit, a nejedná se tak o skupinu osob, vůči které mířil 
požadavek Ústavního soudu – plošné rozvolnění evidenční povinnosti 
zvláštním režimem vůči těmto subjektům tedy dle našeho názoru není 
na místě. 
 

46. Komora daňových 
poradců 

2. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 
odst. 1 písm. b) – počet zaměstnanců 
a) varianta zvýšení limitu počtu zaměstnanců na pět – pro KDP 

prioritní 
Podle navrhovaného písmena b) musí poplatník pro přiznání zvláštního 
režimu podnikat nejvýše s 1 zaměstnancem v daném okamžiku. 
Zaměstnancem se přitom rozumí zaměstnanec podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovním 
poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. 
Je neúměrně tvrdé vztahovat limity zaměstnanců i na dohody o 
pracovní poměr i na existenci pouze 1 zaměstnance, včetně 
zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr. Navrhujeme proto 

Vyhověno jinak. 
Za účelem rozvolnění zvláštního režimu a jeho zpřístupnění malým 
podnikatelům bylo upuštěno od limitace počtem hotovostních transakcí 
a počet zaměstnanců byl zvýšen na 2. 
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zvýšit limit na 5 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 
nelimitovat zaměstnanci na dohodu o provedení práce: 
Návrh: 
b) poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 5 
zaměstnanci v pracovním poměru, ledaže je další zaměstnanec 
zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně 
zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem 
 
b) varianta zavedení limitu v podobě průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců - pro případ, že nebude přijata varianta předchozí 
 
Není zřejmé, proč by měl být jinak posuzován poplatník, který 
zaměstnává 2 zaměstnance na poloviční úvazek a jinak poplatník 
zaměstnávající 1 zaměstnance na plný úvazek. Dále znemožňuje 
poplatníkovi zaměstnávajícímu 1 zaměstnancem sjednat dohodu o 
provedení práce na příležitostné pokrytí výkyvu poptávky nebo 
zaopatření netypického úkolu. V principu znemožňuje i poplatníkovi 
bez zaměstnanců sjednat pro pokrytí momentálních potřeb dvě dohody 
o provedení práce, které by se překrývaly. Je zde potencionální 
nebezpečí, že pro zachování možnosti Zvláštního režimu budou tyto 
případy obcházeny jinou formou úhrad za provedenou příležitostnou 
práci, což určitě není žádoucí. Navíc skutečnost, kolik lidí je souběžně 
v jednom okamžiku zaměstnáno u poplatníka, nemá obecně vliv 
strukturu tržeb. Ani z důvodové zprávy nevyplývá, proč bylo toto 
omezení zvoleno.  
 
Návrh: 
b) průměrný přepočtený počet zaměstnanců poplatníka není vyšší než 
1,2. 

46. Komora daňových 
poradců 

3. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 
odst. 1 písm. c) – výše obratu 
Limit evidovaných tržeb Kč 200 000 za posledních 12 měsíců je 
neúměrně nízký a spolu s navrženou administrativní náročností 
zvláštního režimu povede k tomu, že o zvláštní režim nebude mezi 
podnikateli zájem. 
Návrh: 
Navrhujeme zvýšit limit na 750 000 Kč. 

Nevyhověno. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 

46. Komora daňových 
poradců 

4. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 

Vyhověno. 
Limit byl zrušen. 
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odst. 1 písm. d) – počet hotovostních transakcí 
Podmínka počtu transakcí je vzhledem ke smyslu a účelu zákona 
nadbytečná a nedůvodná, k dosažení cíle zvláštního režimu postačí 
„zastropování“ výše obratu. 
Návrh: 
Navrhujeme zrušit § 11a odst. 1 písm. d). 

46. Komora daňových 
poradců 

5. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 
odst. 2 písm. c)  a d) – důkazní břemeno žadatele o zvláštní režim 
Nelze po poplatníkovi vyžadovat prokázat, že určitá skutečnost či jev 
v budoucnosti nenastane. Takové důkazní břemeno nelze nikdy unést. 
Navrhujeme proto koncipovat podmínky pro povolení zvláštního 
režimu koncipovat tak, aby se testovala pouze minulost (či důvodné 
předpoklady při zahájení činnosti) s tím, že pokud by poplatník přestal 
tyto podmínky splňovat, došlo by ke zrušení povolení evidovat tržby ve 
zvláštním režimu. 
Návrh: 
c) výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 
posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 Kč a předpokládaná výše 
těchto příjmů v  následujících 12 kalendářních měsících nepřesahuje 
200 000 Kč a 
d) poplatník za posledních 12 kalendářních měsíců uskutečnil nejvýše 1 
000 evidovaných tržeb a předpokládaný počet těchto tržeb 
v  následujících 12 kalendářních měsících nepřesahuje 1 000. 

Nevyhověno. 
Co se týče budoucích období, tato úprava samozřejmě směřuje zejména 
na nové poplatníky, kteří nemají historii, případně se může dotknout i 
poplatníků, kteří zásadním způsobem změní rozsah své podnikatelské 
činnosti. Např. poplatník, který doposud měl pouze jednu provozovnu 
s omezeným provozem a na základě zkoumání předchozího období by 
na zvláštní režim dosáhl, by v tomto případě, když by byl důvodný 
předpoklad (otevřel si např. další dvě provozovny), že nenaplní 
podmínky stanovené zákonem, již nemohl využít zvláštního režimu 
evidence tržeb. Takto nastavený způsob posuzování je tedy mnohem 
flexibilnější a počítá i s budoucím vývojem.  
 

46. Komora daňových 
poradců 

6. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 11a – zvláštní režim 
nový odstavec – rozšíření použití zvláštního režimu na zřídkavé 
tržby 
Pokud bude zaveden institut Zvláštního režimu, bylo by vhodné 
umožnit tento režim poplatníkům, kteří přijímají tržby velmi zřídka 
(většinou jako náhradní řešení za bankovní převod ve speciálních 
případech), ale přitom se nejedná o ojedinělé tržby dle Metodického 
pokynu. Typickým případem jsou poplatníci, kteří běžně prodávají svá 
plnění na faktury placené bankovním převodem a několikrát do měsíce 
nebo jen několikrát do roka přijmou platbu v hotovosti nebo zálohu v 
hotovosti.  
Návrh: 
Do § 11a přidat nový odstavec (a zbývající text legislativně upravit), 
který zní: 
„Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro 

Nevyhověno. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem, a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 
Pokud subjekt v rámci zřídkavých plateb dodrží definovaný limit, může 
za stanovených podmínek využít zvláštního režimu. 
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evidování tržeb ve zvláštním režimu, pokud poplatník za posledních 12 
kalendářních měsíců uskutečnil nejvýše 50 evidovaných tržeb.“ 

46. Komora daňových 
poradců 

7. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 12 odst. 3 písm. n) – tržby nevidomých a hluchoslepých 
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 
výjimky potlačila. Naopak vynětí těchto osob např. v případě tržby 
realizované přes e-shop nedává smysl. 
Návrh: 
Přepracovat návrh 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. 
Koncepce výjimky byla detailně diskutována se zástupci dotčené 
skupiny podnikatelů, kteří sami navrhli její obsah a rozsah tak, aby 
respektoval jejich požadavky. 
Ministerstvo financí řešilo koncepci výjimky i se zástupci jinak 
hendikepovaných osob, přičemž z jejich strany bylo konstatováno, že 
jim evidování tržeb nečiní v praxi obtíže a že neexistuje relevantní 
důvod, aby v jejich případě existovaly jiné podmínky než u „zdravých“ 
podnikatelů. 

46. Komora daňových 
poradců 

8. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 15a odst. 3 – podoba účtenky 
Účtenku pro zvláštní režim navrhnout tak, aby tato jedna účtenka 
splňovala zároveň požadavky na zjednodušený daňový doklad dle 
zákona o dani z přidané hodnoty, tak i na doklad o prodeji zboží nebo 
poskytnutí služby dle živnostenského zákona a na doklad o zakoupení 
výrobku nebo poskytnutí služby dle zákona o ochraně spotřebitele. 

Vysvětleno. 
Při přípravě návrhu účtenek je s potřebou doplnit tyto údaje počítáno. 
Účtenka bude mít volné místo, do kterého bude možné doplnit 
jakékoliv údaje, které bude poplatník považovat za relevantní. Jen pro 
úplnost si dovolujeme upozornit, že návrh směřuje na neplátce daně 
z přidané hodnoty, účtenka by tedy neměla suplovat daňový doklad. 

46. Komora daňových 
poradců 

9. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 23a – zvláštní režim 
odst. 1 písm. a) – okamžik vystavení účtenky 
Vystornovat či opravit ručně vystavenou účtenku bude v praxi 
zdržovat, neboť se jedná o časově náročnější operaci než v případě 
běžné elektronické evidence. Pro dosažení účelu a smyslu zákona bud 
postačovat, pokud dojde k vystavení účtenky bezprostředně po přijetí 
evidované tržby. Odkaz na důvodovou zprávu v tomto případě 
nepostačuje, neboť podle jednoho z daňových rozhodnutí, vydaného 
Generálním finančním ředitelstvím, „je třeba mít na zřeteli nezávaznou 
povahu důvodové zprávy, ze které lze sice vysledovat úmysl 

Nevyhověno. 
Ke změně uvedeného ustanovení není důvod. Z logiky věci, stejně jako 
v rámci běžného (či zjednodušeného) režimu bude vystavení vždy až po 
přijetí tržby; jedná se o soubor úkonů, které na sebe bezprostředně 
navazují, a i z tohoto pohledu je „při“ vhodnější než „bezprostředně 
po“. „Bezprostředně“ jako neurčitý právní pojem by v praxi mohlo činit 
významně větší výkladové problémy. 
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zákonodárce, ale která není právním předpisem.“ 
Návrh: 
a) nejpozději při bezprostředně po uskutečnění evidované tržby vystavit 
účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho 
evidovaná tržba plyne, 

46. Komora daňových 
poradců 

10. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 23a – zvláštní režim  
odst. 1 písm. b) – lhůta pro zaznamenání evidence denních tržeb 
Pokud má být zvláštní režim skutečným administrativním usnadněním, 
potom je tomuto účelu nutné přizpůsobit i lhůty. Povinnost zaznamenat 
všechny údaje, požadované v oznámení o tržbách ve zvláštním režimu 
do druhého dne, může být v praxi nesplnitelná v případě 
několikadenních prodejních akcí, jako jsou např. poutě, městské 
slavnosti, festivaly, výstavy, veletrhy apod. 
Návrh: 
b) vést za každý kalendářní měsíc a každou provozovnu evidenci 
denních tržeb, do které je za jednotlivé dny povinen zaznamenat údaje 
uváděné v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to 
do 24 72 hodin od uplynutí daného dne, 

Vyhověno. 
Od denní evidence bylo ustoupeno. 

46. Komora daňových 
poradců 

11. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 23a – zvláštní režim 
 odst. 1 písm. c) – lhůta pro podání oznámení o tržbách 
a) varianta bez podávání oznámení – pro KDP prioritní 
Povinnost podávat oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním 
režimu správci daně do 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce 
postrádá jakékoli opodstatnění. Jestliže bude muset daňový subjekt 
průběžně vydávat doklady, které dopředu předčíslované obdrží od 
finančního úřadu, není zřejmé, k čemu bude finančnímu úřadu 
odevzdávání evidence každý měsíc dobré. Daňová povinnost k dani z 
příjmů fyzických osob se vztahuje k celému kalendářnímu roku, 
skutečnost, zda daňový subjekt vydává účtenky, může správce daně 
zkontrolovat v rámci běžné kontrolní činnosti. Zatímco v případě EET 
vedené elektronicky online má právě ten online způsob zabránit tomu, 
aby daňový subjekt nezatajil přijatou platbu a možnost ho „chytit za 
ruku“ přímo při zatajení tržby, odesílání nějakých souhrnných zpráv po 
skončení měsíce nemá u papírové evidence žádný smysl, jen zvýšení 
administrativní zátěže na všech stranách. Pokud daňový subjekt na 
přijatou platbu papírovou účtenku nevystaví, nemá na to povinné 
měsíční reportování účtenek na FÚ žádný vliv. Pokud ji naopak 
vystaví, pak ji také přizná v daňovém přiznání a  není důvod ho nutit k 

Vyhověno jinak. 
Frekvence podávání oznámení bude čtvrtletní. 
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měsíčnímu hlášení. Předkladatel zákona zřejmě hledal inspiraci u 
kontrolních hlášení, kde se dá měsíční frekvence odůvodnit párováním 
dokladů s dodavateli či odběrateli a rychlejším odhalením daňových 
podvodů. EET se s obchodními partnery nikde nepáruje, a proto nemá 
měsíční vykazování odesílané na FÚ žádný význam pro státní správu. 
Tato povinnost se tak jeví jako jakási snaha znepříjemnit život 
drobným podnikatelům, když se Ústavní soud rozhodl na ně brát větší 
ohled. Smysl nemá ani předkládání takovéto evidence po skončení 
roku, stejně tak jako firmy nepřikládají k daňovému přiznání své 
účetnictví či daňovou evidenci. Pokud bude finanční úřad kontrolovat 
vydávání účtenek až v rámci běžné kontroly k daním z příjmů, bude to 
mít pro státní rozpočet úplně stejný efekt. Namátkově pak může 
vykonávat průběžnou kontrolu  vydávání účtenek, stejně tak jako u 
online elektronické EET. Na příjmy státního rozpočtu to bude mít zcela 
stejný dopad. Měsíční reportování má pro příjmy státního rozpočtu 
nulový přínos, jen zvýší administrativu na všech stranách. 
Návrh: 
Vypustit navržený § 23a odst. 1 písm. c) a odst. 4, navržený § 23c a 
navrhovaný bod 29. 
b) varianta prodloužení lhůty pro podání oznámení – pro případ, že 
nebude přijata varianta předchozí 
Pokud má být zvláštní režim skutečným administrativním usnadněním, 
potom je tomuto účelu nutné přizpůsobit i lhůty. Údaje ze zvláštní 
evidence tržeb budou využitelné pouze pro účely stanovení daně 
z příjmů, neboť plátci DPH nebudou moci tento režim využít, Není 
proto důvod, aby lhůta pro podání oznámení o tržbách byla kratší než 
lhůta pro podání kontrolního hlášení a přiznání k dani z přidané 
hodnoty. 
Návrh: 
c) podat správci daně za každý kalendářní měsíc oznámení o tržbách 
evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce konce měsíce následujícího. 

46. Komora daňových 
poradců 

12. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
I. Připomínky k předloženému návrhu 
K § 23a – zvláštní režim  
odst. 1 písm. c) – výjimka z povinnosti podat oznámení o tržbách 
Z důvodové zprávy vyplývá, že za měsíce, kdy poplatník neprovedl 
tržbu, nemá povinnost podat oznámení, z textu zákona však toto 
neplyne. Odkaz na důvodovou zprávu v tomto případě nepostačuje, 
neboť podle jednoho z daňových rozhodnutí, vydaného Generálním 
finančním ředitelstvím, „je třeba mít na zřeteli nezávaznou povahu 
důvodové zprávy, ze které lze sice vysledovat úmysl zákonodárce, ale 
která není právním předpisem.“ 

Vyhověno jinak.  
Ustanovení bylo upraveno takto: 
c) podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil 
nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o 
tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí 
tohoto kalendářního čtvrtletí. 
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Návrh: 
c) podat správci daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém uskutečnil 
alespoň jednu evidovanou tržbu, oznámení o tržbách evidovaných ve 
zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního 
měsíce. 

46. Komora daňových 
poradců 

13. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
II. Připomínky nad rámec návrhu 
K § 6  - rozhodný příjem 
Opakovaně upozorňujeme na problém a nesoulad v zákoně v případě 
evidování tržeb u přeměn. Pokud budeme vycházet z textu současného 
zákona, nelze v případě přeměn v době mezi rozhodným dnem a dnem 
zápisu přeměny do obchodního rejstříku povinnost vyplývající ze 
zákona o EET. Tržbu by měl totiž evidovat ten, kdo ji zdaňuje, 
nicméně v době mezi rozhodným dnem a dnem zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku nemá tato osoba právní osobnost. Přestože na 
tento problém opakovaně a soustavně upozorňujeme od počátku 
příprav zákona o EET, nedostali jsme k tomuto problému žádnou 
odpověď a není tato otázka řešena ani legislativně. To považujeme za 
chybu.  
Obdobný problém existuje v případě vkladu obchodního závodu či 
prodeje obchodního závodu. V těchto případech není problém právní, 
ale faktický. U běžících společností nelze zajistit z praktického 
hlediska, aby ihned v okamžiku, kdy přejde vlastnické právo 
k obchodnímu závodu, začal tržby evidovat nabyvatel. Okamžik 
přechodu vlastnického práva je nastaven tak, že nastává k okamžiku, 
kdy je zveřejněno, že do obchodního rejstříku byla uložena smlouva o 
prodeji obchodního závodu či jeho vkladu. Informace o tomto 
okamžiku je k dispozici kupujícímu vždy s určitým časovým 
zpožděním, nemluvě o problému okamžité implementace u 
jednotlivých provozoven. Jak jsme již také opakovaně uváděli, řešením 
by bylo, aby v těchto případech bylo tolerováno, že tržby bude po 
určitou dobu evidovat převodce. Opět musíme závěrem zdůraznit, že na 
daný problém opakovaně upozorňujeme od okamžiku příprav realizace 
EET a opět bez jakékoliv reakce.  

Bere se na vědomí. 
V této oblasti není nutná legislativní změna zákona o evidenci tržeb. 
Bude popsáno v metodice. Na doplnění metodiky k této problematice 
Finanční správa aktuálně pracuje, zveřejnění se předpokládá 
v nejbližších měsících. 

46. Komora daňových 
poradců 

14. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
II. Připomínky nad rámec návrhu 
§ 18 odst. 4 – způsob určení formátu a struktury datové věty 
Navrhujeme využít otevření zákona o evidenci tržeb a přizpůsobit jej v 
oblasti stanovení formátu a struktury datové věty aktuálním 
judikatorním závěrům Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu 
a upravit zákon o evidenci tržeb tak, aby poplatníkům nebyly 
povinnosti (formát a struktura datové věty, formulář oznámení o 

Nevyhověno. 
Zákon o evidenci tržeb již byl přezkoumán Ústavním soudem a 
ustanovení § 18 odst. 4 prošlo testem ústavnosti bez jakýchkoli 
připomínek. Není tedy zřejmé, jaké aktuální judikatorní závěry jsou 
v připomínce myšleny. Ústavní soud ani Nejvyšší správní soud zatím 
nejudikoval, že by bylo stanovení formátu a struktury správcem daně 
v rozporu s ústavním pořádkem a že by toto muselo být stanoveno 
právním přepisem. Údaje uváděné v datové zprávě, popřípadě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 41 z 83 
 

evidovaných tržbách, formát a struktura oznámení o evidovaných 
tržbách) ukládány formulářem, nýbrž vyhláškou. Formát musí být 
stanoven zákonem. Ministerstvo musí stanovit co (strukturu dat – XSD 
schéma) a kam (portál EET) se má poslat a případně další technické 
podmínky připojení. Použití dosavadního termínu „společné technické 
zařízení“ je nevhodné, neboť je zaměnitelné s obdobně použitými 
pojmy v jiných předpisech. 
Návrh: 
(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na portál EET způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve formátu XML. Elektronickou adresu 
portálu EET a strukturu datové zprávy stanoví Ministerstvo financí 
vyhláškou. 

v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu jsou v zákoně 
uvedeny.  
Pojem „společné technické zařízení“ nepovažuje Ministerstvo financí za 
zaměnitelné s pojmy používanými jinými předpisy (připomínka ostatně 
ani neuvádí, které předpisy by to měly být), za dobu fungování 
evidence tržeb se nikdy nevyskytl problém spočívající v tom, že by 
poplatníci nedokázali určit, na které technické zařízení mají údaje 
zasílat. 

46. Komora daňových 
poradců 

15. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
II. Připomínky nad rámec návrhu 
K § 24 - prověřování plnění povinností při evidenci tržeb 
Taktéž opakovaně upozorňujeme na problém při sporu ohledně 
odstoupení od kupní smlouvy ze strany správce daně při kontrolním 
nákupu. To je otázka, jaký bude následný postup kontrolujícího 
pracovníka, když obchodník odmítne akceptovat odstoupení od 
smlouvy, jakým způsobem bude uplatněna případná žaloba (u jakého 
soudu - správního či civilního), jakým způsobem se bude moci 
obchodník vyjádřit či bránit, jestli a které sporné situace budou nejprve 
řešeny vzájemnou dohodou a podobně. I v tomto případě jde o problém 
na který opakovaně a dlouhodobě upozorňujeme od okamžiku příprav 
zavedení EET. I v tomto případě bez jakékoliv reakce.  

Bere se na vědomí. 
Zákon o evidenci tržeb stanoví, že na jednání poplatníka a orgánu, který 
kontrolní nákup provádí, se hledí jako na uzavření smlouvy, tudíž 
správce daně nákupem vystupuje do soukromoprávního vztahu, který se 
řídí občanským zákoníkem. Není ničím neobvyklé, že osoba veřejného 
práva nebo orgán veřejné moci vstupuje do soukromoprávních vztahů, 
přičemž některé jeho oprávnění normuje veřejnoprávní předpis.  
 
Občanský zákoník v § 2001 stanoví, že odstoupit od smlouvy lze tehdy, 
ujedná-li si to strany, nebo stanoví-li to zákon. V případě kontrolního 
nákupu tak stanoví zákon o evidenci tržeb v § 24 odst. 3. Jedná se o 
jednostranné právní jednání, které k tomu, aby bylo účinné, nevyžaduje 
souhlas druhé strany (poplatníka).  Jelikož se jedná o soukromoprávní 
jednání, lze případné spory řešit dohodnou, ale i též žalobou podle 
občanského správního řádu.  
. 

46. Komora daňových 
poradců 

16. D A. Novela zákona o evidenci tržeb 
II. Připomínky nad rámec návrhu 
K § 31 - uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti 
Opětovně uplatňujeme připomínku, že hranice předběžného opatření 
spočívající v možnosti uzavření provozovny nebo zákazu podnikání 
nejsou ani v zákoně, ani v dostupných výkladových materiálech 
stanoveny jakkoliv podrobně a existuje tak riziko možnosti zneužití 
tohoto mimořádně silného nástroje. Na tuto skutečnost opakovaně 
upozorňujeme od počátku příprav zavedení EET, zatím však bez 
jakékoliv zpětné vazby či reakce.  
Doporučujeme proto, aby nejlépe v zákoně, minimálně pak ve 
výkladových materiálech, byly stanoveny jednoznačné hranice a 
mantinely tohoto mimořádně silného prostředku. Domníváme se, že 
možnost uplatnění opravných prostředků, případně napadnutí v rámci 

Nevyhověno. 
Jakékoliv limity by byly příliš kazuistické a nezohledňovaly by 
individuální okolnosti případu. Domníváme se, že obrat „zvlášť 
závažné porušení povinnosti“ je v tomto ohledu dostačující. Pokud by 
poplatník dospěl k závěru, že tento požadavek nebyl stran kontrolních 
orgánů naplněn, má prostor využít opravných prostředků.  
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soudního řízení, je z tohoto hlediska nedostatečné, neboť jeho realizace 
v mnoha případech může znamenat faktický zánik podnikatelské 
činnosti.  

46. Komora daňových 
poradců 

17. Z A. Novela zákona o evidenci tržeb 
II. Připomínky nad rámec návrhu 
Obecné zásadní připomínky 
V zákoně zcela absentuje procesní postup, na základě jakého lze 
opravovat chyby, ke kterým dochází v systému evidence tržeb. Praxe 
rychle ukázala, že dochází k chybám jiného charakteru, než jsou 
popsány v § 7 – například k duplicitní evidenci jedné a téže platby. S 
ohledem na definici přestupku v § 29 je momentálně povinná osoba 
zcela bezbranná, když se její údaje a údaje správce daně liší. Zároveň 
považujeme za vhodné určit lhůtu na vyřízení takové reklamace a 
opravu údajů v evidenci na 30 dní. 
Dále navrhujeme vypustit z rozsahu zasílaných údajů údaje o dani 
z přidané hodnoty. Zasílání těchto údajů není nezbytné pro dosažení 
cíle zákona (narovnání podnikatelského prostředí a trvalé zaznamenání 
peněžních toků) a způsobuje v praxi řadu problémů jak na straně 
daňových subjektů, tak na straně správce daně. Navrhujeme proto 
zrušení ust. § 19 odst. 2 písm. d), e) a f). 

 
 
 
Vysvětleno. 
Na daný problém lze aplikovat současné znění § 7. Postup provádění 
oprav je obecně upraven v metodickém pokynu. Pro větší 
srozumitelnost lze zvážit jeho rozšíření, resp. vydání zvláštní metodické 
informace. 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Rozsah zasílaných informací je nastaven tak, aby byl pro správce daně 
využitelný jak v oblasti příjmových daní, tak i v oblasti daně z přidané 
hodnoty. Zákon o evidenci tržeb se týká správy daní ve smyslu § 1 odst. 
1 daňového řádu, kdy cílem správy daní je správné zjištění a stanovení 
daně a zabezpečení její úhrady 

46. Komora daňových 
poradců 

18. D B. Novela zákona o dani z přidané hodnoty 
V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb 
a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. 
Služba CZ-CPA 36.00.2 „Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí“ 
je přesunuta z přílohy č. 2 (Seznam služeb podléhající první snížené 
sazbě) do přílohy č. 2a (Seznam služeb podléhající druhé snížené 
sazbě). Zároveň pitná voda, která je uvedena v příloze č. 3 (Seznam 
zboží podléhajícího první snížené sazbě) nebyla přesunuta do přílohy č. 
3a (Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě).  Vodné je 
zpravidla tvořeno cenou za komoditu - pitnou vodu (zboží) a za služby 
spojené s jejím dodáním. Pokud bylo úmyslem MF snížit cenu vodného 
a stočného, tak jak je prezentováno veřejnosti na internetových 
stránkách MF, jako zavedení snížené sazby u vody, proč není pitná 
voda přesunuta z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a? 

Vyhověno. 
Bude provedena úprava tak, aby dodání pitné vody včetně souvisejících 
služeb vodného a stočného bylo ve druhé snížené sazbě daně. 

48. Komora 
veterinárních lékařů 

1. Z k připomínkám KVL ČR vloženým do systému eKLEP k Návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů uvádíme následující 
odůvodnění: 
Rozdílné sazby DPH na veterinární léčiva (10%), veterinární služby 
(21%) a veterinární diety (15%) přináší v praxi obrovské problémy; a 

Nevyhověno. 
Snížená sazba DPH 10 % u veterinárních léčiv byla schválena současně 
se stejnou sazbou u humánních léčiv i se zdůvodněním, že některé 
humánní léky jsou předepisovány i zvířatům. Sníženou sazbu na 
veterinární léky umožňuje příloha č. III. bod 3 směrnice Rady 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z 
přidané hodnoty, nikoliv však na veterinární služby. 
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to jak poplatníkům (poskytovatelům veterinárních služeb, distributorů 
veterinárních léčiv, atd.), tak správcům daně a kontrolním orgánům. 
Vzhledem k celkovým obratům je sjednocení na první snížené sazbě z 
hlediska výše výběru daně pro stát neutrální (navýšení u léčiv, pokles u 
služeb jsou řádově stejné). 
Rovněž zemědělští prvovýrobci - nejvýznamnější část odběratelů 
veterinárních služeb a veterinárních léčiv - jsou zařazeni do první 
snížené sazby. 

50. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

1. D Ke shora nadepsanému návrhu v obecné rovině uvádíme určité obavy 
z pokračujícího rozšiřování výjimek – vždy je možné podmínky pro 
stanovení výjimek obejít (např. namísto vlastních zaměstnanců si lze 
obstarat spolupráci s jinou firmou apod.). 
Současně doporučujeme jako hlavní princip pro udělení výjimky 
stanovit nedosažení limitu jednoho milionu Kč obratu ročně, a to 
následně po tom, co subjekt zavedl EET. Důvodem je to, že jde o 
relativně objektivně zjištěnou skutečnost. Ve vazbě na to ale stanovit 
možnost zpětného zavedení povinnosti EET poté, co následně po určité 
období subjekt tuto hranici bude překračovat (např. v následujících 
třech letech překročí v průměrném ročním obratu uvedený limit apod.). 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí se se stanoviskem ztotožňuje a od počátku je jeho 
snahou minimalizovat výjimky z evidence tržeb a k vynětí přistoupit 
pouze tam, kde je pro to zásadní důvod. 
Nevyhověno. 
Ačkoliv se Ministerstvo financí plně ztotožňuje s myšlenkou, že by 
zproštění evidenční povinnosti mělo předcházet jednoznačné ověření 
reálné výše příjmů prostřednictvím dočasného vedení evidence tržeb, 
nekoresponduje tento princip s požadavky vyjádřenými v nálezu 
Ústavního soudu, které musí Ministerstvo financí při zpracování novely 
respektovat. Jak uvádí nález Pl. ÚS 26/16 v bodech 116 a 117, ke 
zrušení 3. a 4. vlny evidence tržeb přistoupil Ústavní soud zejména 
proto, aby Ministerstvo financí znovu zvážilo, zda: „zde nejsou skupiny 
osob, které s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich 
podnikatelské činnosti nebude nezbytné pod tuto plošnou a povinnou 
regulaci zahrnout, popř. jim nechat možnost volby, zda ji vést, protože 
to shledají pro sebe výhodným.“  I s ohledem na náklady, které by 
nejmenším podnikatelům mohly vzniknout, přistoupilo Ministerstvo 
financí namísto elektronické evidence ke zvláštnímu režimu. Jsme 
přesvědčeni, že zvláštní režim disponuje dostatečně relevantními 
mechanismy, které zjištění reálné výše příjmů i u těchto nejmenších 
subjektů dostatečně zajistí. 
Navrhované by navíc nezohledňovalo vývoj tržeb poplatníka. Je také 
diskutabilní, zda by v mezidobí bez evidence tržeb bylo reálně možné 
se spolehnout na tvrzení poplatníka o výši jeho příjmů. Mohlo by to ve 
své podstatě i vést ke spekulativnímu chování poplatníků s cílem 
vyhnout se evidenci tržeb.   
 

56. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

1. Z Část druhá - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
Zásadní připomínka se týká negativního dopadu přeřazení vybraných 
služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty do 
příjmové části rozpočtů ÚSC, kde po proběhlém připomínkovém řízení 
k návrhu zákona, kterým jsou navrhovány změny některých zákonů 
v oblasti daní od roku 2019, není již po druhé řešena žádná 

Nevyhověno. Rozpor 
S návrhem na úpravu podílů obcí a krajů na DPH (zahrnutím změny 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, do předloženého 
návrhu) nelze souhlasit. V posledních letech několika letech došlo 
k nárůstům podílů samospráv na daňových příjmech na úkor státního 
rozpočtu, čímž byly ještě posíleny nárůsty dosažené lepším výběrem 
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kompenzace tohoto výpadku na příjmové straně rozpočtů ÚSC. 
Z tohoto důvodu navrhujeme zahrnout do "Návrhu zákona, kterým se 
mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty" i 
změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) a upravit resp. navýšit 
podíl obcí a krajů z celostátního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty, který by byl ekvivalentem negativního dopadu do jejich 
rozpočtů v souvislosti s navrhovanou úpravou zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

daňových příjmů.  
V roce 2016 vzrostly daňové příjmy obcí a hl. m. Prahy proti roku 2015 
o 15,4 mld. Kč (u krajů o 7,8 mld. Kč). Podobné meziroční přírůstky 
daňových příjmů obcí a krajů byly dosaženy i v roce 2017 (obce + 15,5 
mld. Kč, kraje + 5,7 mld. Kč). Navíc, v případě obcí došlo s účinností 
od roku 2018 k navýšení podílu na DPH z 21,4 % na 23,58 %, což jim 
dle současných předpokladů letos přinese dalších + 9 mld. Kč (při 
vyšším výběru DPH v dalších letech to budou částky ještě 
vyšší). Odhad finančního dopadu novely ZDPH na veřejné rozpočty je 
3,3 mld. Kč; z této částky připadá na obce a kraje cca 1 mld. Kč, což je 
mnohem míň než očekávaný nárůst daňových příjmů v roce 2019. Pro 
rok 2018 se dle predikce očekává nárůst DP obcí o + 23,1 mld. Kč a 
krajů o  + 5,6 mld. Kč. V roce 2019 pak u obcí + 8,2 mld. Kč a krajů +3 
mld. Kč. 
Nelze tak přijmout přístup, kdy samosprávy své rostoucí daňové příjmy 
vnímají automaticky a i přes dosahované absolutní meziroční přírůstky 
žádají stále větší daňové podíly na úkor státního rozpočtu. 
 

65. Národní úřad pro 
kybernetickou a 

informační 
bezpečnost 

1. D K Části první Čl. l bodu 25: 
 
V návrhu normativního textu je uvedena dvojtečka za souslovím „text 
ve znění“, a vzhledem k tomu, že v platném znění zákona v textu 
písmen, předcházejících uvedenému, dvojtečka není, doporučujeme ji 
vypustit i v navrhovaném textu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

65. Národní úřad pro 
kybernetickou a 

informační 
bezpečnost 

2. D K dokumentu Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a 
doplnění: 
 
V souvislosti s promítnutím navrhovaného normativního textu do 
platného znění jsou některá ustanovení, dotčená novelizací, nejasně 
vyznačena, zejména v případech, kdy je nahrazován celý odstavec, 
název či věta. V takovém případě by měl být původní text v dokumentu 
přeškrtnut a nový vložen tučně. V mnoha případech však přeškrtnutý 
text chybí a to pak navozuje pocit, že v tomto místě původní text žádný 
nebyl. Týká se to ustanovení z Části první, konkrétně bodů 5, 10, 13 a 
16.  
Z Části první, bodu 23 pak v platném znění s vyznačenými změnami 
chybí označení oddílu s nadpisem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

67. Nejvyšší soud 1. D § 11a odst. 2 písm. a) - předkladatel zde navrhuje, co vše musí daňový 
poplatník správci daně prokázat v případě, že žádá o povolení evidence 
tržeb ve zvláštním režimu, který má zjevně cílit na „nejmenší“ daňové 

Vysvětleno. 
Institut postupu k odstranění pochybnosti se podle § 89 daňového řádu 
uplatňuje na daňová tvrzení a další písemnosti předložené daňovým 
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poplatníky. Zpravidla půjde o subjekty, které svou činnost ani nemusejí 
vykonávat zcela pravidelně,  
např. důchodci nebo zaměstnanci, kteří si ekonomicky přilepšují vedle 
svého stálého zaměstnání. Od takových typů daňových subjektů lze 
očekávat i nižší právní vědomí  
o široké škále podnikatelských povinností, neboť nezaměstnávají 
odborníky z oblasti práva či daní. Přesto předkladatel nepočítá s tím, že 
v případě nesrovnalostí mu bude správce daně nápomocen, ale naopak 
rovnou takovou žádost zamítne. Předkladatel v důvodové zprávě na str. 
34 uvádí, že „zákon o evidenci tržeb nezakotvuje pro povolení pro 
evidování tržeb ve zvláštním režimu institut postupu k odstranění 
pochybností“. Tento institut je upraven v § 89 a § 90 daňového řádu a 
dopadá na řádná daňová tvrzení, dodatečná daňová tvrzení a další 
písemnosti předložené daňovým subjektem. V § 11a odst. 1 zákona o 
evidenci tržeb se však píše o „žádosti“. Je tedy na zvážení, zda by na 
tento druh žádosti neměl spíše dopadat institut o vadách podání 
zakotvený v § 74 daňového řádu. Okamžité zamítnutí žádosti 
v případě, že o ní bude mít správce daně pochybnosti, vyvolává 
zbytečnou „tvrdost zákona“. Samotný zákon o evidenci tržeb totiž 
znamená pro daňový subjekt další právní povinnost a zvýšenou 
byrokratickou zátěž. Bylo by tedy vhodnější, aby správci daně byli 
povinni ve svých postupech volit vůči žadatelům vstřícnější postup, tj. 
ihned žádost nezamítali, ale snažili se daňový subjekt prostřednictvím § 
74 daňového řádu navést tak aby mohlo být jeho žádosti, pokud splňuje 
parametry pro použití výjimky, vyhověno.  

subjektem v případě, že má správce daně pochybnosti o jejich 
správnosti, průkaznosti nebo úplnosti. Jedná se tedy o situace, kdy 
daňový subjekt správci daně něco tvrdí a správce daně má zájem na 
správnosti tohoto tvrzení. 
Žádost podle § 11a odst. 2 písm. a) zákona o evidenci tržeb, stejně jako 
jiné žádosti, má odlišný charakter a institut postupu k odstranění 
pochybnosti u ní není účelný. Neuplatňuje se ani u jiných žádostí, např. 
u žádosti o posečkání podle 156 daňového řádu nebo u žádosti o 
prominutí daně podle § 259 daňového řádu. Institut o vadách podání 
zakotvený v § 74 daňového řádu se v těchto případech použije, neboť se 
jedná o podání a jeho použití není nijak vyloučeno. Žádost tedy nebude 
v případě, že bude obsahovat vady, okamžitě zamítnuta, ale daňový 
subjekt bude na tyto vady upozorněn a dostane možnost je odstranit. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z V rámci změny zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb požadujeme 
také změnit § 12, odstavec 3 h a to následovně: z odstavce vypustit text 
„drobné“ a za text „podnikatelské činnosti veřejně prospěšných 
poplatníků“ uvést „do výše 500 000 Kč“. Následně pak změnu provést 
i v metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb. 

Nevyhověno. Rozpor 
Ministerstvo financí se domnívá, že návrh v textu připomínky je příliš 
kazuistický a neumožňuje zohlednit individuální okolnosti podnikání 
poplatníka.  
Navíc navrhovaný limit je příliš vysoký. Poplatníci s takto vysokými 
hotovostními transakcemi již vykonávají činnost, která nejeví znaky 
drobnosti. 
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75. Svaz měst a obcí 1. Z Návrh na doplnění §12 odst. 3 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
Za písmeno j) se doplňuje písmeno k), které zní: 
„Přijaté územními samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi 
v režimu nepřímého zastoupení podle §8.“ 
 
Odůvodnění: 
Tržby územních samosprávných celků a příspěvkových organizací byly 
podle §12 odst. 1 vyloučeny z evidence tržeb. Důvodem tohoto 
vyloučení je skutečnost, že příslušné subjekty jsou povinny dodržovat 
zvláštní kontrolní postupy uvedené v zákoně o finanční kontrole, které 
pro ostatní subjekty neplatí. Aplikace kontrolních mechanismů podle 
zákona o finanční kontrole významně eliminuje možnost nepřiznání 
určitých typů příjmů. 
Nicméně obce a příspěvkové organizace již nemají výjimku pro 
sledování tržeb v režimu nepřímého zastoupení podle §8. V případě 
obcí a příspěvkových organizací se jedná o marginální tržby, které jsou 
přijímány zejména ve vztahu k prodeji vstupenek na kulturní a 
společenské akce ve prospěch kulturních agentur (např. Ticketportál a 
další). Jedná se zejména o možnost zakoupení vstupenek na určitou 
akci v rámci informačních center obcí (případně jimi zřízených 
příspěvkových organizací) – například v IC (informační centrum) obce 
XY je přijímána tržba na muzikálové představení v Praze.  
Dostáváme se tak do absurdní situace, kdy se například určitá obec 
provozující IC musí vybavit zařízením pro sledování EET pouze kvůli 
k evidování výše uvedených tržeb (zpravidla maximálně několik 
desítek případů za měsíc). Přitom tato evidence nemá jakýkoliv 
význam z hlediska zvýšení výběru dani či narovnání konkurenčního 
prostředí (tržba je předmětem zdanění u dané kulturní agentury, nikoliv 
u obce, peněžní prostředky jsou následně agenturám odesílány na jejich 
bankovní účty proti průkazné evidenci prodaných vstupenek).  
Výdaje na vybavení technikou pro sledování EET tak v tomto případě 
vykazuje zřejmé znaky nehospodárnosti. 
Tato připomínka je zásadní.  

Nevyhověno. Rozpor 
Uvedená výjimka nedůvodně diskriminuje podnikatele, kteří přijímají 
tržby v rámci nepřímého zastoupení z důvodu formy. V daném případě 
je nezbytné vzít v potaz, že v rámci podnikatelského prostředí 
nevystupují samosprávné celky či příspěvkové organizace, nýbrž jiní 
podnikatelé, kterým realizovaná platba zakládá rozhodný příjem.  
Zároveň považuje Ministerstvo financí za nezbytné zdůraznit, že je 
vždy na úvaze územního samosprávného celku či příspěvkové 
organizace, jakou formu zastoupení zvolí. V případě, že půjde o 
zastoupení přímé, bude povinnost evidovat tržby založena 
zastoupenému, který bude povinen vybavit odpovídajícím způsobem 
svého zástupce. Principiálně je to právě zastoupený, kdo má zájem na 
uskutečnění evidované tržby, neboť právě jemu tržba plyne a je tak 
v jeho zájmu, aby učinil vše pro, aby ji dosáhl. 

75. Svaz měst a obcí 2. Z Návrh na doplnění §12 odst. 1 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
Za písmeno e) se doplňuje písmeno f), které zní: 
„dobrovolných svazků obcí.! 
 
Odůvodnění: 
Návrhem novely zákona o finanční kontrole předloženého do 
připomínkového řízení v únoru 2018 (č. j. předkladatele MF -
2969/2018/47-5) se navrhuje podrobit dobrovolné svazky obcí plně 

Nevyhověno. Rozpor 
Dle stávajícího právního stavu není kontrola dobrovolného svazku obcí 
dostatečná. S ohledem na nejistý výsledek legislativního procesu nelze 
při stávající úpravě připomínku akceptovat. 
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režimu zákona o finanční kontrole. Svazek tak bude u příjmů povinen 
aplikovat naprosto stejné kontrolní postupy jako obec či příspěvková 
organizace a z tohoto důvodu je logické, že by se měl dostat do stejné 
pozice jako obec či příspěvková organizace. Jak jsme již uvedli výše, 
domníváme se, že toto opatření nepovede k poškození konkurenčního 
prostředí nebo k možnosti krácení daní, neboť jsou zde aplikovány 
povinně kontrolní postupy, které jiné subjekty (například 
podnikatelské) nemají. 
Tato připomínka je zásadní. 

75. Svaz měst a obcí 3. Z Návrh na rozšíření přílohy č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.  
SMO ČR navrhuje rozšířit seznam služeb podléhajících druhé snížené 
sazbě daně o (1) výrobu a dodávku tepla a teplé vody prostřednictvím 
CZT a (2) služby sběru, shromažďování, svozu, zpracování, využití a 
odstraňování komunálního odpadu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor 
Cílem novely je naplnit programové prohlášení Vlády České republiky, 
které neobsahuje služby, které jsou v připomínce navrhované. 
Pro úplnost lze uvést, že návrh na druhou sníženou sazbu daně 
pro služby u sběru, shromažďování, svozu, zpracování, využití 
a odstraňování komunálního odpadu nelze akceptovat také proto, 
že návrh je širší než položka č. 18 uvedená v příloze č. III. směrnice 
Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty, která obsahuje seznam zboží a služeb, u nichž 
lze uplatnit sníženou sazbu daně. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. D Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě vyjadřuje podporu 
zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou vnímá jako vhodný 
nástroj boje proti daňovým únikům. Svaz tedy podporuje pokračování 
3. a 4. fáze EET. Řada subjektů a firem v předchozích fázích již do 
EET investovala s vírou, že jde o způsob narovnávání podnikatelského 
prostředí. Svaz nepodporuje výjimky, které by vedly k obcházení 
systému a snižovaly účinnost celého systému. 
Ke koncepci návrhu zákona přidáváme upozornění, že je nutné 
zkoumat i relevanci znění a úprav doprovodných dokumentů, tedy 
metodického pokynu, což je zdůrazněno jako zásadní připomínka 
tohoto stanoviska. 
Uvítali bychom, kdyby MF ČR sdílelo se SP ČR a dalšími institucemi 
údaje o slabých místech a kritických bodech, které vzešly ze zavedení 
1. a 2. vlny EET, aby bylo možné např. do vypořádání připomínek 
zahrnout zpětnou vazbu a poznatky z jichž proběhlých vln zavádění 
EET. 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí se ztotožňuje s nezbytností opětovného zavedení 3. 
a 4. vlny evidence tržeb, jakož i požadavkem minima výjimek; je 
rovněž přesvědčeno, že jakákoliv nedůvodná výjimka narušuje 
podnikatelské prostředí a nevede k požadovanému cíli evidence tržeb. 
 
 
Bere se na vědomí. 
Metodický pokyn bude odpovídajícím způsobem aktualizován a 
doplněn. 
 
Bere se na vědomí. 
Již při přípravě novely zákona Ministerstvo financí aktivně 
komunikovalo se zástupci podnikatelů a konzultovalo s nimi možná 
řešení, je snahou Ministerstva financí s podnikateli komunikovat a být 
vůči nim maximálně transparentní. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
K §11a odst. 1, písm. c) doporučujeme analyzovat vhodnost výše 
příjmů poplatníka z evidovaných tržeb za posledních 12 kalendářních 
měsíců na úrovni 200 000 Kč pro povolení evidování tržeb ve 
zvláštním režimu. V tomto tedy doporučujeme zpracovat detailnější 
propočty z dosavadních údajů finanční správy.  

Vyhověno jinak. 
Nastavení zvláštního režimu bylo rozvolněno ustoupením od limitace 
počtu realizovaných hotovostních transakcí a počet zaměstnanců byl 
navýšen na 2.  
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 48 z 83 
 

platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 
 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
Dále k §11a odst. 1, písm. c) a d) doporučujeme detailnější vymezení 
problematiky prokázání předpokládaného počtu tržeb v následujícím 
období v rámci metodického pokynu. Důvodová zpráva uvádí: „Pro 
prokázání předpokládané výše příjmů a počtu hotovostních transakcí 
musí poplatník v žádosti předložit kvalifikovaný odhad těchto údajů na 
stanovené budoucí období, ze kterého může správce daně relevantně 
usuzovat na splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu.“ V 
praxi mohou nastat problémy při úvahách, jaké prokázání a forma 
odhadu bude pro finanční správu dostatečné a jaké nikoliv. 

Vyhověno jinak. 
Od limitu počtu hotovostních transakcí bylo ustoupeno. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
K §11a odst. 3 doporučujeme například v důvodové zprávě 
specifikovat, jakým způsobem postupovat než správce daně rozhodne 
ve lhůtě 30 dnů o povolení po evidování tržeb ve zvláštním režimu. 

Vyhověno. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
Pro posílení jistoty uživatelů systému doporučujeme u §23b a §23c 
zvážit jako přílohu návrhu zveřejnění např. vzoru a názorného návodu, 
jak formuláře vyplnit, což by pomohlo srozumitelnosti. 

Vysvětleno. 
Ze strany Generálního finančního ředitelství budou tyto dokumenty 
připraveny a s dostatečným předstihem před účinností zákona 
zveřejněny na webu etrzby.cz/daňový portál a dále způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

6. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
Doporučujeme v metodickém pokynu nebo v důvodové zprávě 
vymezit, jakým způsobem bude správce daně přistupovat k situaci, že 
dojde např. k přeměně společnosti, tj. kdo bude evidovat tržby od 
rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního 
rejstříku. 

Vyhověno. 
Problematika bude doplněna do Metodického pokynu. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

7. Z KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
K aktualizaci metodického pokynu k zákonu o EET: Požadujeme, 
aby navržené usnesení vlády, které se vztahuje k předkládanému 
zákonu, obsahovalo úkol pro Generální finanční ředitelství ohledně 
přípravy aktualizace a prodiskutování metodického pokynu k aplikaci 
předkládaného zákona. 
Metodický pokyn k EET je klíčovou součástí předkládané novely, k 
jehož aktualizaci se chceme vyjádřit před jeho vydáním. 

Vyhověno jinak. 
Ministerstvo financí i finanční správa průběžně spolupracují se zástupci 
podnikatelských svazů, například konference nebo sběr podnětů. 
S touto formou spolupráce se počítá i do budoucna. 
Není nutné řešit formou usnesení vlády. 

77. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

1. Z Navrhujeme, aby celá kapitola 6 byla zahrnuta do 10 % DPH, nikoliv 
jen části 0603 a 0604.  
Odůvodnění:  
Rozdělení nomenklatury jednotlivých rostlinných druhů je poměrně 

Nevyhověno. 
Cílem novely je naplnit programové prohlášení Vlády České republiky. 
Součástí tohoto prohlášení je snížení sazby daně pouze pro řezané 
květiny (a souvisejícího dekorativního listoví). Zadáním tak není 
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složité a nekoresponduje se zvyklostmi botanických názvů či praxe. 
Nebude třeba podrobně rozdělovat, urychlí se proces administrace 
výběru DPH. 
Části 0601 a 0602 se týkají převážně domácí produkce, části 0603 a 
0604 naopak převážně produkce, která je k nám dovážena ze zahraničí; 
zahrnutím celé kapitoly do návrhu výrazně podpoří tuzemské pěstitele.  
Podpora tuzemských pěstitelů se geograficky projeví především v 
regionech a na venkově, kde se tyto rostliny pěstují – očekáváme od 
změny pozitivní vývoj zaměstnanosti v těchto oblastech; obor jako 
takový je svou povahou vhodný např. k zaměstnávání žen na mateřské 
dovolené a hendikepovaných, je rovněž vhodný k využití kratší 
pracovní doby. 
Navrhovaná změna podpoří obor, který je důležitý pro zdravý životní 
styl obyvatelstva.  
tato připomínka je zásadní 

podpořit živé květiny, resp. živé rostliny a jiné květinové produkty vč. 
cibulí a obdobných produktů.  

89. 
 

Asociace českého 
tradičního obchodu 

1. D A. Obecně 
V návaznosti na předložený návrh i zkušenosti z roční praxe fungování 
elektronické evidence tržeb v maloobchodě Asociace českého 
tradičního obchodu (dále jen „AČTO“) konstatuje, že zákon by neměl 
připouštět žádné výjimky, které na českém trhu vytvářejí další 
nerovnosti. Pokud takové připustí, pak by to mělo být ve výjimečných 
případech a rovněž se zohledněním možností jednotlivých 
podnikatelských sektorů. Plošné uplatnění výjimky, např. vyjmutí z 
evidence tržeb při nepřekročení stanovené hranice příjmů poplatníka, 
může vést k rozdílným dopadům na český trh. Z hlediska praxe je v 
tomto případě rozdíl mezi stanoveným příjmem maloobchodníka s 
potravinami či smíšeným zbožím a provozovatelem kosmetických 
služeb. Proto by udělování výjimek mělo být řešeno sektorově. 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí již při přípravách zákona o evidenci tržeb 
proklamovalo, že je jeho zájmem minimalizovat rozsah výjimek tak, 
aby byly vyňaty takové tržby, u kterých existuje jiný efektivní 
mechanismus shromažďování či kontrolování údajů o nich, a dále 
takové tržby, u kterých by striktní trvání na evidenční povinnosti (v 
běžném i zjednodušeném režimu) vedlo k faktickému znemožnění nebo 
zásadnímu ztížení podnikatelské činnosti. S tímto principem se 
Ministerstvo financí ztotožňuje v rámci veškerých příprav a úprav 
zákona. S ohledem na legislativní principy však není v jeho silách 
eliminovat výjimky, které jsou výsledkem politických dohod. 

89. 
 

Asociace českého 
tradičního obchodu 

2. Z B. Konkrétní připomínky k ustanovením novely zákona o evidenci 
tržeb 
K bodu 7 – K vloženému novému §11a navrhujeme doplnit nový 
odstavec (9) ve znění: 
„Z povinnosti evidovat tržby ve zvláštním režimu je osvobozen 
výhradně podnikatel (fyzická či právnická osoba), který prokáže 
prostřednictvím řádně vedené evidence tržeb dle platného zákona, že 
za posledních 12 měsíců jeho tržby v tomto období nepřesáhly příjem, 
stanovený v odstavci (1), bodu c) a počet evidovaných tržeb, 
stanovený v odstavci (1), bodu d). Jiný důkazní prostředek není 
přípustný.“   
Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění: V současné legislativě, s výjimkou evidence tržeb, není 

Vysvětleno. 
Ačkoliv se Ministerstvo financí plně ztotožňuje s myšlenkou, že by 
zproštění evidenční povinnosti mělo předcházet jednoznačné ověření 
reálné výše příjmů prostřednictvím dočasného vedení evidence tržeb, 
nekoresponduje tento princip s požadavky vyjádřenými v nálezu 
Ústavního soudu, které musí Ministerstvo financí při zpracování novely 
respektovat. Jak uvádí nález Pl. ÚS 26/16 v bodech 116 a 117, ke 
zrušení 3. a 4. vlny evidence tržeb přistoupil Ústavní soud zejména 
proto, aby Ministerstvo financí znovu zvážilo, zda: „zde nejsou skupiny 
osob, které s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich 
podnikatelské činnosti nebude nezbytné pod tuto plošnou a povinnou 
regulaci zahrnout, popř. jim nechat možnost volby, zda ji vést, protože 
to shledají pro sebe výhodným.“  I s ohledem na náklady, které by 
nejmenším podnikatelům mohly vzniknout, přistoupilo Ministerstvo 
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prostředek, který by bezpečně prokázal oprávněnost udělení výjimky a 
tedy evidovat tržby ve zvláštním režimu. Toto lze prokázat jedině 
evidencí tržeb. Bez takového opatření se stát vystavuje reálnému riziku 
obcházení a zneužívání evidence tržeb ve zvláštním režimu dle 
navrhovaného ustanovení novely zákona. 

financí namísto elektronické evidence ke zvláštnímu režimu. 
Ministerstvo financí je přesvědčeno, že zvláštní režim disponuje 
dostatečně relevantními mechanismy, které zjištění reálné výše příjmů i 
u těchto nejmenších subjektů dostatečně zajistí. 

90. 
 

Asociace hotelů a 
restaurací České 

republiky 

1. D Návrh na změnu Pracovního materiálu k: 
ZÁKON 
ze dne ... 2018, 
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
ČÁST druhá 
Změna zákona o dani z přidané hodnoty se doplňuje (tučně červeně) 
takto: 
Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a, která zní: 
„Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 
CZ-CPA Popis služby 
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně 

ostatních služeb souvisejících s těmito 
činnostmi. 

55 Ubytovací služby 
56  Stravovací služby, podávání nápojů, pokud 

- nejsou jako stravovací služby osvobozeny 
od daně podle § 57 až 59, 

- se nejedná o podání alkoholických nápojů 
uvedených pod kódy nomenklatury 
celního sazebníku 2203 až 2208; to neplatí 
pro podávání nápojů uvedených pod 
kódem nomenklatury celního sazebníku 
2203 00 10, nebo 

- se v rámci  stravovací služby nebo 
podávání nápojů nejedná o podání 
tabákových výrobků uvedených pod kódy 
nomenklatury celního sazebníku kapitoly 
24. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné 
v domácnostech. 

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

Nevyhověno. 
Cílem novely je naplnit programové prohlášení Vlády České republiky. 
Součástí tohoto prohlášení je pouze snížení sazby daně u stravovacích 
služeb, nikoliv u ubytovacích služeb. 
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88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné 
a zdravotně postižené občany. 

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků. 
95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků 

převážně pro domácnost. 

95.29.12 Opravy jízdních kol. 

96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné služby. 

 
Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části 
této přílohy; pokud jde o opravy obuvi a kožených výrobků, opravy 
a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost a opravy 
jízdních kol podléhají druhé snížené sazbě daně pouze ty opravy, které 
jsou poskytnuty osobě, která není osobou povinnou k dani. 
Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby 
do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků 
uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).  
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby 
mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do 
příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo 
rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také 
úklid společných prostor bytového domu.“.  
K bodu 1 (Příloha č. 2a) 
Vzhledem k zařazení některých služeb do druhé snížené sazby daně 
z přidané hodnoty ve výši 10 % se do zákona o dani z přidané hodnoty 
zavádí nová příloha č. 2a (symetricky s přílohou č. 3a). Tato příloha 
obsahuje ty služby, jejichž poskytnutí je zařazeno do druhé snížené 
sazby daně z přidané hodnoty. Jedná se o tyto služby: 

• Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné) 
• Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb 

souvisejících s těmito činnostmi (stočné) 
• Ubytovací služby 
• Stravovací služby a podávání nápojů s výjimkou 

o stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně 
podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, 

o podání tabákových výrobků,  
o podání alkoholických nápojů. Výjimkou je podávání 

točeného (sudové) piva v rámci stravovací nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYVKM9P7)



Stránka 52 z 83 
 

cateringové služby (pivo pod kódem nomenklatury 
celního sazebníku 2203 00 10, tedy pivo podávané 
z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů), které do 
druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty zařazeno 
je. 

• Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech 
• Služby mytí oken prováděné v domácnostech 
• Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené 

občany 
• Drobné opravy obuvi a kožených výrobků 
• Drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně 

pro domácnost 
• Drobné opravy jízdních kol 
• Kadeřnické, kosmetické a podobné služby 

Totožně jako v příloze č. 2 je i pro přílohu č. 2a využito zařazení služeb 
podle klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2008. 
Samotné zařazení poskytnutí příslušné služby pod kód klasifikace 
CZ-CPA do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty není 
dostačující. Nezbytnou podmínkou je také naplnění slovního popisu 
příslušné položky přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty. Jsou-
li splněny tyto dvě podmínky, lze na poskytnutí příslušné služby 
aplikovat druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty. V případě 
položek 81.21.10 a 81.22.11 je také třeba vyjít z definice služeb čištění 
vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken 
prováděné v domácnostech, která je uvedena pod tabulkou 
s jednotlivými položkami přílohy č. 2a zákona o dani z přidané 
hodnoty 
Směrnice o dani z přidané hodnoty v příloze č. III umožňuje uplatnit 
sníženou sazbu daně pouze u drobných oprav obuvi a kožených 
výrobků, u drobných oprav a úprav oděvů a textilních výrobků 
převážně pro domácnost a u drobných oprav jízdních kol, proto je 
uplatnění druhé nížené sazby daně omezeno na poskytnutí těchto 
služeb osobám nepovinným k dani, především občanům. 
Odůvodnění: 
Předkladatel se domnívá, že uvedená změna je vhodná pro zohlednění 
charakteru služby, která je převážnou části službou s vysokým podílem 
lidské práce, která je hůře kvantifikovatelná v porovnání s výrobním 
sektorem či přímo poskytovanými službami, neboť zahrnuje řadu 
činností doprovodných, které samy o sobě nejsou v ceně služby 
zahrnuty, potřeba oživení trhu ubytovacích služeb, které jsou 
významným zaměstnavatelem i v regionech. Právě tam přináší 
potřebné oživení i přesto, že obsazenost je nižší než ve větších sídlech a 
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podílí se tak na snaze o distribuci příjmů a bohatství napříč Českou 
republikou. Ubytovací služby jsou často poskytovány společně se 
službou stravovací – například formou polopenzí apod. Rovněž z této 
logiky vyplývá, že by se druhá snížená sazba měla vztahovat také na 
tyto služby. Většina zemí EU rovněž aplikuje na ubytovací služby 
snížené sazby DPH.  

99. 
 

Česká fintech 
asociace 

1. D OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
Návrh nebere v potaz dostupné a levné IT technologie, které pomáhají 
omezovat šedou ekonomiku, a nijak nezohledňuje dynamický rozvoj 
dnešního podnikatelského prostředí. 
 Na jedné straně chce stát podporovat lepší výběr daní a hlavně 
potlačovat šedou ekonomikou spojenou s hotovostními platbami, 
kterým jsme v Česku stále nadprůměrně věrní. Na druhé straně 
podporuje výjimkami pro určité skupiny podnikatelů používání 
hotovosti či papírování, které je z podstaty časově náročnější a 
chybovější.  
Jak ukazují statistiky nárůstu počtu platebních terminálů, po zavedení 
EET si podnikatelé k novým pokladním systémům připojeným k 
internetu většinou automaticky pořizovali také platební terminál. 
Vedlejším a pozitivním, ačkoliv nezamýšleným, účinkem zavedení 
EET tak bylo zvýšení počtu míst, kde lze zaplatit bezhotovostně. 
Zákon již ve své první verzi mohl k dosažení svého cíle spíše podpořit 
internetizaci a bezhotovostní platby, o nichž existuje elektronický 
záznam. V případě kontroly pak lze vše jednoduše dohledat a se 
záznamy nelze nijak manipulovat. Novela zákona by proto malé 
podnikatele a řemeslníky měla daňovými úlevami či finanční podporou 
pro zavádění internetu a pořizování jednoduchých platebních 
technologií vést k přijímání bezhotovostních a “bezpapírových” řešení. 
Namísto toho je blokem účtenek vrací zpět do doby předdigitální. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí se plně ztotožňuje s vyjádřeným názorem, nicméně 
s ohledem na požadavky stanovené nálezem Pl. ÚS 26/16, který mj. 
doporučuje zvážit úplné zproštění některých skupin podnikatelů, zvolilo 
Ministerstvo financí tzv. zvláštní režim, který zachovává základní prvky 
a požadavky evidence tržeb, avšak zprošťuje poplatníky nákladů na 
pořízení pokladního zařízení, jakož i nezbytnosti zvýšit svou IT 
gramotnost, jejíž vyžadování po poplatnících bylo jedním z nejčastěji 
zmiňovaných negativ evidence tržeb pro poplatníky – seniory. 

99 Česká fintech 
asociace 

2. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka k § 11a (3) 
Navrhujeme následující znění § 11a(3) 

§ 11a (3) 
Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání. 
Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je 
účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme 
blok účtenek nebo přístup k jeho elektronickému ekvivalentu, 
nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k § 15a 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí se plně ztotožňuje s vyjádřeným názorem, nicméně 
s ohledem na požadavky stanovené nálezem Pl. ÚS 26/16, který mj. 
doporučuje zvážit úplné zproštění některých skupin podnikatelů, zvolilo 
Ministerstvo financí tzv. zvláštní režim, který na jedné straně 
zachovává základní prvky a požadavky evidence tržeb, čímž eliminuje 
riziko pocitu diskriminace u větších podnikatelů, na druhé straně však 
zprošťuje poplatníky nákladů na pořízení pokladního zařízení, jakož i 
nezbytnosti zvýšit svou IT gramotnost, jejíž vyžadování po poplatnících 
bylo jedním z nejčastěji zmiňovaných negativ evidence tržeb pro 
poplatníky – seniory. 
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99 Česká fintech 
asociace 

3. Z Připomínka k celému § 15a 
Navrhujeme znění § 15a změnit následujícím způsobem 

§ 15a 
Blok účtenek a jeho elektronický ekvivalent 
(1) Poplatník může převzít blok účtenek či se dálkově přihlásit k jeho 
elektronickému 
ekvivalentu v podobě jednoduché aplikace nejdříve po oznámení 
rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
podmínky a postup pro převzetí bloku účtenek či přihlášení k jeho 
elektronickému ekvivalentu pro evidování tržeb ve zvláštním režimu 
a dalším nakládání s nimi. 
(3) Ministerstvo financí vydává bloky účtenek a zabezpečuje jejich 
distribuci jednotlivým správcům daně. Ministerstvo financí připraví a 
spravuje aplikace elektronického ekvivalentu bloku účtenek. 
 
Odůvodnění: 
Zákony obecně by měly vycházet z principu technologické 
neutrality, konkrétně by neměly podporovat jen určitý způsob 
komunikace se státní správou. Ustanovení § 15a stanoví povinnost pro 
poplatníky, jež získali povolení pro evidování ve zvláštním režimu, 
pracovat s papírovými bloky účtenek. Omezuje tak jejich možnost 
využívat moderní technologie, jež jsou pro podnikání pohodlnější a 
méně chybové. Zákon by proto měl poskytovat možnost elektronické 
evidence tržeb ve zvláštním režimu pomocí jednoduché aplikace 
jakožto ekvivalentu bloku účtenek. Řešení využívající elektronický 
ekvivalent bloku účtenek by rovněž bylo vstřícným krokem k záměru 
digitalizace státní správy.  
Návrh v podobě bloku účtenek zároveň přináší administrativní zátěž 
poplatníka ve smyslu několikerého vykazování tržeb - vystavení a 
archivace účtenky, evidence denních tržeb za každý kalendářní měsíc a 
každou provozovnu a následně každoměsíční oznámení o tržbách 
evidovaných ve zvláštním režimu podávané správci daně na 
předepsaných tiskopisech či ve správcem daně předepsaném 
elektronickém formátu. Následné vyhodnocování a zpracování 
podaných oznámení představuje zvýšenou administrativu rovněž na 
straně finančních úřadů, resp. správce daně. 
Zároveň by státní správa měla malé podnikatele a řemeslníky 
podporovat v zavádění moderních technologií pomocí daňových úlev či 
přímé finanční podpory, například pro připojení k internetu či využití 
bezhotovostních platebních systémů. Naplnil by se takto nejen smysl 
zákona, tj. omezení daňových úniků, ale také by přispěl k internetizaci 
a modernizaci české společnosti. 

Vysvětleno. 
Viz předchozí připomínka. 
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99 Česká fintech 
asociace 

4. Z Připomínka k § 18 (1) 
Navrhujeme znění § 18 (1) změnit následujícím způsobem 

§18 
Obsah evidenční povinnosti 

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby 
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a 
b) vystavit účtenku v papírové či elektronické podobě tomu, od koho 
evidovaná tržba plyne. 
 
Odůvodnění: 
Elektronické vystavení účtenky je v současné době připuštěno 
především v situacích, kdy je obchod realizován prostřednictvím 
internetu bez fyzické přítomnosti jednotlivých aktérů transakce. V 
případě fyzické přítomnosti zákazníka musí tento s elektronickou 
účtenkou výslovně souhlasit. S ohledem na řešení využívající 
elektronický ekvivalent bloku účtenek však lze předpokládat rozšíření 
využívání elektronických účtenek také v případech fyzické přítomnosti 
zákazníka.  
Nespornou výhodou elektronické účtenky je v případě cloudových 
úložišť především její snadná dostupnost 24/7 a to jak pro zákazníka, 
tak také pro poplatníka. Vystavení elektronické účtenky při F2F 
kontaktu není v důsledku překážkou ani pro případné kontroly ze 
strany finančních a celních úřadů a vzhledem k postupující 
technologizaci již nelze hovořit o diskriminaci zákazníků, kteří nemají 
možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě (viz dále 
např. zapojení do Účtenkové loterie). Zde se využití papírového bloku 
účtenek jeví jako zajímavá alternativa pro případ, že zákazník na 
vystavení papírové účtenky trvá. 

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v samotné připomínce, využití jakékoliv jiné formy 
vystavení účtenky je již dle stávající podoby příslušného ustanovení 
možné.  Bude-li nejpozději při uskutečnění tržby vystavena účtenka se 
všemi náležitostmi podle zákona o evidenci tržeb a bude-li v celém 
tomto svém rozsahu jakkoliv předána zákazníkovi do dispozice, tak aby 
se s ní mohl seznámit a volně disponovat, splňuje takový postup 
veškeré požadavky zákona o evidenci tržeb. Bez ohledu na přítomnost 
či nepřítomnost zákazníka a obchodníka. Předpokladem bude vždy 
souhlas zákazníka  - zákazník totiž musí v okamžiku předání disponovat 
možností se s účtenkou seznámit. Nelze akceptovat situaci, kdy bude 
např. důchodcům vystavena elektronická účtenka, kterou nebudou moci 
žádným způsobem přečíst a seznámit se s údaji na ni uvedenými či 
s účtenkou volně disponovat. 
Jak je uvedeno výše zavedení elektronického ekvivalentu 
nepředpokládáme. 

99 Česká fintech 
asociace 

5. Z Připomínka k § 23a (1) až (2) 
Navrhujeme znění § 23a (1) až (2) změnit následujícím způsobem 

§ 23a Obsah evidenční povinnosti 
(1) Poplatník je povinen 
a) nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s 
nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, příp. elektronickou 
účtenku, využívá-li elektronický ekvivalent bloku účtenek, tomu, od 
koho evidovaná tržba plyne, 
b) nevyužívá-li elektronický ekvivalent bloku účtenek, vést za každý 
kalendářní měsíc a každou provozovnu evidenci denních tržeb, do které 
je za jednotlivé dny povinen a znamenat údaje uváděné v oznámení o 
tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 24 hodin od uplynutí 
daného dne, 
c) nevyužívá-li elektronický ekvivalent bloku účtenek, podat správci 
daně za každý kalendářní měsíc oznámení o tržbách evidovaných ve 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání předchozích připomínek. 
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zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního 
měsíce. 
(2) Nevyužívá-li elektronický ekvivalent bloku účtenek, je součástí 
jeho povinnosti vést evidenci denních tržeb povinnost uchovávat 
stejnopis vystavené účtenky. 
 
Odůvodnění: 
Návaznost na odůvodnění k § 15a 
Podle § 23a předloženého návrhu má poplatník evidující ve zvláštním 
režimu na účtence povinnost uvádět pouze omezené množství údajů. 
Hlášení o evidovaných tržbách správci daně provádí dodatečně. To s 
sebou přináší administrativní zátěž nejen pro poplatníka, ale také pro 
správce daně. V případě elektronické účtenky však dochází k on-line 
evidenci tržby. Dodatečná administrativa odpadá a účtenka je opatřena 
hlavními kontrolními údaji, FIK a BKP. 

99 Česká fintech 
asociace 

6. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka k účtenkové loterii 
Zákon ukládá povinnost poplatníka podat správci daně za každý 
kalendářní měsíc oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním 
režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního měsíce. Je 
proto potřeba změnit podmínky účtenkové loterie, například posunutím 
termínu losování či platnosti účtenek pro účely loterie tak, aby 
umožňovala slosování účtenek vydaných poplatníky, kteří tržby evidují 
ve zvláštním režimu. Zároveň bude potřeba změnit údaje vyžadované k 
nahlášení účtenky do loterie ať už pomocí aplikace či na webovém 
rozhraní. Podle § 23b novely zákona musí poplatník na účtence 
vystavené ve zvláštním režimu uvést méně údajů než podle § 20. 
Bloková účtenka neobsahuje např. FIK a BKP, které slouží jako 
základní ověření, že tržba byla u správce daně skutečně evidována. 
 

Bere se na vědomí. 
Případná změna nebo úprava konceptu účtenkové loterie bude zvážena 
v návaznosti na výsledný přijatý text novely. 

103. 
 

FESTAS, festivalová 
asociace 

1. D Souhrn připomínek 
1. K bodu 2. [v §5 se za písmeno a) vkládá písmeno b)] – FESTAS – 
festivalová asociace z.s. navrhuje diskusi nad přesnějším a jasnějším 
vymezením alternativních platebních systémů tak, aby se předešlo 
možnosti opětovného napadení zákona u Ústavního soudu. 
2. K §10 – není uvedeno v návrhu zákona - FESTAS – festivalová 
asociace z.s. upozorňuje na absenci náhrady ustanovení §10 odst. 2) 
zákona, které v souladu s nálezem Ústavního soudu pozbyde platnost k 
31. prosinci 2018 a možné problémy z něj vyplývající. 
 
3. K bodu 8. [v §12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena k) až n)] – FESTAS – festivalová asociace z.s. 

 
Vysvětleno. 
Znění navrhovaného ustanovení § 5 písm. b) vychází ze znění zákona o 
platebním styku, který již má ustálený výklad. Dané ustanovení by tak 
v praxi nemělo činit významnější problémy. 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 10 odst. 2 nebude nahrazeno. Tržbami, které budou 
evidovány ve zjednodušeném režimu, budou nadále pouze tržby 
uvedené v § 10 odst. 1 a tržby, u kterých to povolí správce daně podle § 
11 odst. 1 za splnění podmínek tam uvedených. 
Nevyhověno. 
Smyslem evidence tržeb je narovnat podnikatelské prostředí efektivní 
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navrhuje doplnění znění §12 zákona o písmeno o) ve znění: 
o) tržby realizované v rámci kulturních festivalů. Kulturním festivalem 
se pro účely tohoto zákona rozumí kulturní událost probíhající v rámci 
uzavřeného areálu přístupného pouze s platnou vstupenkou bez stálých 
provozoven maximálně 5 po sobě jdoucích dnů v kalendářním roce. 

kontrolou realizovaných hotovostních tržeb. Od této povinnosti bylo 
ustoupeno pouze v případech, kdy v daném segmentu existuje jiná 
dostatečně efektivní právní úprava zajišťující kontrolu realizovaných 
hotovostních příjmů nebo v případech, kdy evidence tržeb v daném 
obchodním modelu může znemožnit nebo významně ztížit 
podnikatelskou činnost. Stánkový prodej zboží a služeb není v praxi 
ničím ojedinělým a musí se s ním vypořádat všichni podnikatelé bez 
ohledu na místo, kde dochází k prodeji zboží nebo služeb. Navrhovaná 
výjimka by vedla k nedůvodné pozitivní diskriminaci některých 
podnikatelů (resp. tržeb) pouze z důvodu specifického místa, kde jsou 
realizovány.  
Jsme přesvědčeni, že veškeré případné problémy lze vyřešit evidováním 
ve zvláštním nebo zjednodušeném režimu (za předpokladu jeho 
povolení správcem daně). V této souvislosti si dovolujeme upozornit na 
rozvolnění návrhu zvláštního režimu, který již dále nepracuje s počtem 
hotovostních transakcí a počet zaměstnanců podnikatelů zvyšuje na 2. 
V souvislosti s obratovým limitem 200 000 je nezbytné vzít v potaz, že 
se počítá toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem 
nebo jiným obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají 
zejména platby platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na 
nárůst bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 
 

103. 
 

FESTAS, festivalová 
asociace 

2. Z Obecné připomínky 
Hudební festivaly dlouhodobě upozorňují na zásadní dopady, které 
bude mít zavedení elektronické evidence tržeb v této oblasti. Již v roce 
2015 vydal festival Brutal Assault ve spolupráci s několika dalšími 
festivaly materiál Zhodnocení rizik EET pro hudební festivaly2, ve 
kterém na tuto problematiku upozorňoval zástupce Ministerstva financí 
České republiky a další relevantní subjekty. V této iniciativě v poslední 
době vyvíjí aktivitu rovněž festivalová asociace FESTAS, která vydala 
materiál Stanovisko asociace FESTAS k elektronické evidenci tržeb3. 
V první řadě považujeme za nezbytné upozornit na fakt, že motivací 
hudebních festivalů v této snaze není vyhnout se svým daňovým a 
jiným povinnostem. Členské festivaly jsou plně připraveny diskutovat s 
Ministerstvem financí České republiky či orgány Finanční správy nad 
optimálním systémem kontroly plnění zákonných povinnosti v oblasti 
daní, pokud tyto orgány považují stávající stav za nedostatečný. 
Motivací festivalů jsou zcela zásadní náklady, které je v souvislosti se 

Bere se na vědomí. 

                                            
2 Materiál je dostupný jako příloha číslo 1 tohoto dokumentu 
3 Materiál je dostupný na http://www.festas.cz/wp-content/uploads/2017/12/Stanovisko-FESTAS-EET.pdf 
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zavedením elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) prokazatelně 
čekají. 
Jsme si plně vědomi problematičnosti v udělování jakýchkoliv výjimek 
z povinnosti evidovat tržby dle zákona 112/2016 Sb., zákon o evidenci 
tržeb (dále jen „zákon o EET“). Rozumíme obavám Ministerstva 
financí ze zneužívání podobných výjimek. V případě hudebních 
festivalů například rozumíme tomu, že je velmi složité definovat, co je 
a co není hudebním festivalem a obavě, že zavedením výjimky pro tuto 
oblast zákonodárce otevře prostor k vytváření obchodních modelů, 
které budou sami sebe označovat za hudební festival pouze proto, aby 
se vyhnuli povinnosti evidovat své tržby, a s hudebním festivalem 
nebudou mít nic společného. 
Z toho důvodu si dovolujeme navrhnout několik konkrétních změn 
novely zákona o EET. Účelem těchto změn je reflektovat specifika 
hudebních festivalů, v rámci kterých je evidování tržeb na úkor 
plynulému a hospodárnému výkonu činnosti, ze které tyto tržby 
plynou. 
V první řadě vnímáme jako nezbytné definovat pojem hudebního 
festivalu. Festivaly sdružené v rámci asociace FESTAS mají několik 
společných specifik. Jedná se o ekonomické subjekty, zpravidla 
společnosti s ručením omezeným, jejichž ekonomická činnost spočívá 
v pořádání hudebního festivalu, obvykle jednou za rok. Tyto festivaly 
jsou pořádány v místech, které nejsou běžně používány pro jakoukoliv 
ekonomickou činnost, tím pádem postrádají i základní energetickou a 
datovou infrastrukturu. Festivaly jsou přístupné pouze návštěvníkům, 
kteří si zakoupí vstupenku umožňující vstup na festival, s výjimkou 
zaměstnanců, vystupujících interpretů či hostů festivalu, kteří nicméně 
tvoří zanedbatelnou část celkové návštěvnosti. Festival ze své podstaty 
také probíhá pouze několik dnů. S výjimkou předprodeje vstupenek tak 
festival realizuje své tržby v rámci pouze velmi krátkého časového 
úseku. Nutno zmínit, že tato charakteristika činí z pořádání hudebních 
festivalů poměrně rizikovou oblast podnikání s ohledem na to, že 
jakýkoliv výpadek v tržbách může mít pro daný podnikatelský subjekt 
zcela fatální důsledky. Na rozdíl od ostatních ekonomických subjektů, 
které své tržby realizují v průběhu celého roku a s jejich případným 
výpadkem se mohou vyrovnat až ve stonásobně delším časovém 
horizontu. 
Hudební festivaly nejsou pouze klasickým podnikáním. Jedná se o 
oblast lidské činnosti, která dopomáhá k rozvoji kulturního prostředí v 
zemi. Festivaly významným způsobem rozšiřují kulturní nabídku v 
regionech i mimo největší sídla. V rámci členské základny FESTAS 
působí pouze dva festivaly v jednom ze tří největších měst v České 
republice, ostatní probíhají zpravidla ve významně menších sídlech. 
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Naprostá většina festivalů sdružených v rámci asociace FESTAS 
zároveň pomáhá rozvoji kultury také tím, že v rámci svých programů 
otevírá prostor nejen umělcům a žánrům tzv. hlavního proudu, ale i 
umělcům a žánrům alternativním, popřípadě začínajícím, kterým tak 
umožňují oslovovat pro ně jiným způsobem nedostupná publika a 
přispívají k podpoře rozmanitosti kulturního prostředí. 
Pořádání hudebních festivalů zároveň nese pro stát značné benefity v 
ekonomické oblasti. Například v roce 2017 provedla agentura 
Economic Impact studii ekonomických dopadů festivalu Let It Roll, 
který je jedním z členů asociace FESTAS, založenou na mezinárodně 
uznávané Input-Output analýze4. Výsledek analýzy hovoří o zvýšení 
obratu přímých i nepřímých dodavatelů zboží a služeb o 254 mil. Kč, 
čistá produkce tuzemských podniků se zvýšila vlivem festivalu o 190 
mil. Kč, z toho hrubá přidaná hodnota (resp. HDP) tvořila 80 mil. Kč. 
Mimo to vlivem festivalu došlo k vytvoření či zachování 149 
celoročních pracovních míst5. Asociace FESTAS aktuálně připravuje 
realizaci obdobného průzkumu zahrnujícího veškeré členské festivaly. 
Lze očekávat, že celkové výsledky za asociaci samotnou budou 
přibližně desetinásobné oproti výše uvedeným údajům. 
V kontextu připomínek k novele zákona o EET vnímáme jako nezbytné 
definovat druhy tržeb, které se v rámci hudebních festivalů vyskytují. 
Prvním druhem jsou tržby z prodeje vstupenek. Ty festival prodává 
jednak v rámci předprodeje, jednak na místě konání festivalu. 
Vstupenky prodávané v rámci předprodejů jsou dnes v drtivé většině 
prodávány prostřednictvím bezhotovostních převodů online a ve 
smyslu nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 (dále jen „Nález 
ústavního soudu“ či jen „Nález“) se na ně povinnost evidovat tržby 
nevztahuje. Malé množství vstupenek prodávané v rámci kamenných 
prodejen podléhá evidenci tržeb v případě jejich úhrady hotově, ani zde 
však nevzniká větší problém s evidováním těchto tržeb s ohledem na 
to, že tyto kamenné prodejny neprodávají pouze vstupenky na daný 
konkrétní festival, ale mají celou řadu dalších tržeb, na které jsou již z 
hlediska EET vybaveny. Z hlediska zavedení EET je tak problematický 
pouze prodej vstupenek na místě s ohledem na specifika festivalů 
uvedená výše. 
Hlavním zdrojem příjmů festivalů na místě jejich konání je pak prodej 
občerstvení, pro některé festivaly tento příjem představuje příjem 
nejvyšší. Zde je nutné upozornit na zásadní rozdíl mezi hudebním 

                                            
4 Webové stránky agentury Economic Impact: http://www.economicimpact.cz/cz 
5 Studie ekonomických dopadů festivalu Let It Roll dostupná na: https://www.dropbox.com/s/0zykkl0fkfrtcgd/Studie%20ekonomick%C3%BDch%20dopad%C5%AF%20festivalu. 
pdf?dl=0 
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festivalem a dalšími oblastmi obdobného zaměření, jako jsou například 
stánkový prodej v rámci koncertů, poutí, jarmarků, městských 
slavností, sportovních utkání a podobně, nebo provoz klasické 
restaurace. U všech výše uvedených oblastí se jedná o opakující se 
prodej v průběhu celého roku. Stánkař, který například prodává pivo v 
rámci poutě, obvykle tuto činnost vykonává ne v rámci jedné akce, ale 
v rámci celé řady akcí v průběhu celého roku. Prodejci v rámci 
sportovních utkání těží z jejich opakování v průběhu celého roku. 
Prodejci v rámci koncertů ve vnitřním prostředí jsou obvykle stálí 
prodejci v daném místě a vybavují se pro potřeby EET jednorázově. 
Podobné akce navíc buď zajišťují jednotliví prodejci, u kterých jsou 
náklady na vybavení pro účely EET minimální s ohledem na potřebu 
pouze jednoho zařízení, nebo specializované společnosti, které 
pokrývají většinu nabídky v rámci dané akce, a které mají své 
podnikání založené čistě právě na podobné činnosti a jsou tak schopní 
náklady na EET rozptýlit v rámci velkého množství akcí a s daným 
vybavením pracují dlouhodobě. Oproti tomu občerstvení provozované 
hudebním festivalem je podnikatelskou činností probíhající pouze 
jednou za rok, která nicméně musí ve velmi krátkém časovém úseku 
obsloužit obrovské množství zákazníků. Jistě se zde přímo nabízí 
námitka, že festivaly mohou využít služeb některé ze specializovaných 
společností v této oblasti, takové řešení bude nicméně představovat 
také značný úbytek příjmů na straně hudebních festivalů. Taková 
společnost nejen že v rámci své odměny rozptýlí své náklady na EET 
vybavení, ale zároveň přidá svou odměnu, jejíž výši lze odhadovat na 
několik stovek tisíc korun. Taková částka je pro rozpočet velké většiny 
festivalů zcela zásadní. 
Mimo občerstvení realizují hudební festivaly tržby také v oblastech 
služeb poskytovaných návštěvníkům nad rámec standardních, 
poskytovaných v rámci vstupného, a tržby z prodeje upomínkových 
předmětů s tématikou festivalu či interpretů na něm vystupujících. Tyto 
tržby jsou z hlediska festivalových rozpočtů spíše okrajové, nicméně 
vytvářejí další prodejní místa v areálech festivalů, které by bylo nutné 
pro účely EET vybavovat.  
Výše zmíněné tržby jsou záměrně pouze tržby, které realizuje obvykle 
přímo pořadatel festivalu. Mimo ně se v areálech festivalů samozřejmě 
objevují také další tržby tzv. nezávislých 
prodejců, kteří si od festivalu pronajímají prostor pro svůj prodejní 
stánek, v rámci kterého prodávají například jídlo, upomínkové 
předměty, oblečení a podobně. Tyto prodejce záměrně zmiňujeme 
zvlášť s ohledem na to, že jejich podnikání je obvykle postaveno na 
účasti v rámci celé řady festivalů a dalších událostí. Navíc pro účely 
tržeb, které realizují, vystačí obvykle pouze s jednou pokladnou. Díky 
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rozptýlení své ekonomické činnosti na více akcí zároveň nejsou tak 
ohrožení případnými výpadky. 
Velmi často zaznívá argument spočívající v úměrnosti nákladů 
spojených se zavedením povinnosti evidence tržeb k objemu 
evidovaných tržeb. S tímto argumentem se z našeho pohledu nelze 
ztotožnit. Pro ilustraci našeho postoje lze velmi jednoduše spočítat tuto 
úměru například mezi restauračním zařízením a hudebním festivalem. 
Pro tyto účely uvažujme o festivalu střední velikosti, který navštíví 
8.000 návštěvníků, trvá tři dny a každý den nabízí 16 hodin programu. 
Průměrná cena nápojů na takovém festivalu jak piva, tak 
nealkoholických nápojů, činí 40 Kč. S ohledem na to, že ne každý 
návštěvník stráví v areálu celých 16 hodin denně a na to, že velká část 
návštěvníků v rámci úspory kombinuje konzumaci nápojů zakoupených 
v areálu festivalu s konzumací nápojů zakoupených mimo festivalový 
areál například v kempech, lze očekávat průměrnou denní útratu 
návštěvníka 200 Kč. Nad rámec toho část si část návštěvníků zakoupí 
upomínkové předměty festivalu, využije některou festivalovou službu a 
tak podobně. Zde lze počítat s útratou v řádu 50 Kč na návštěvníka za 
festival. Celková útrata návštěvníka v rámci festivalových prodejních 
míst, která by dle novely zákona o EET spadala pod povinnost evidovat 
tržby, činí 650 Kč za festival. Celkový obrat tržeb festivalu spadajících 
pod povinnost evidence tržby tak činí 5.200.000 Kč včetně DPH. Za 
účelem realizace těchto tržeb potřebuje festival dohromady 50 
prodejních míst. Jak plyne ze Stanoviska asociace FESTAS k EET6, 
náklady tohoto festivalu spojené se zavedením elektronické evidence 
tržeb činí v prvním roce fungování s EET 1.223.635 Kč včetně DPH 
(23,5% z celkového obratu evidovaných tržeb) při nákupu pokladních 
zařízení, 1.073.135 Kč včetně DPH (20,6% celkových tržeb) při 
pronájmu pokladních zařízení. V dalších letech pak 998.635 Kč včetně 
DPH (19,2% celkových tržeb) při předchozím nákupu potřebného 
vybavení, 1.073.135 Kč včetně DPH (20,6% celkových tržeb) při 
opětovném pronájmu zařízení. 
Pro účely porovnání úměry celkových tržeb k nákladům spojeným se 
zavedením povinnosti evidence tržeb jsme vybrali 5 restauračních 
zařízení, která jako první zobrazí obchodní rejstřík7 po zadání pojmu 
„restaurace“, která mají zveřejněnou účetní uzávěrku ve sbírce listin za 
rok 2016. Tento způsob jsme vybrali záměrně s ohledem na to, že se 
tak jedná o zcela náhodný výběr, který obsahuje různé typy 

                                            
6 Stanovisko asociace dostupné na adrese: http://www.festas.cz/wp-content/uploads/2017/12/Stanovisko- 
FESTAS-EET.pdf 
7 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik ke 14. dubnu 2018 
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ekonomických subjektů provozujících restaurační zařízení v různých 
lokalitách, různé velikosti atp. Pro účely srovnání nákladů na splnění 
povinností plynoucích ze zákona o EET uvažujeme o tom, že tyto 
subjekty využívají nejpoužívanější EET pokladnu „O2 eKasa“8 a pro 
svou činnost potřebují 2 kusy pokladních zařízení. Cena tohoto zařízení 
činí 499 Kč včetně DPH měsíčně a obsahuje veškeré náklady spojené s 
EET. Náklady subjektů na EET tak dosahují 11.976 Kč včetně DPH za 
rok. První z výše uvedených společností realizovala v roce 2016 tržby z 
prodeje výrobků a služeb ve výši 969.000 Kč, náklady na EET u ní tak 
tvoří 0,01 %. Druhá společnost realizovala v roce 2016 tržby z prodeje 
výrobků a služeb ve výši 890.000 Kč, náklady na EET u ní tak tvoří 1,3 
%. Třetí společnost realizovala v roce 2016 tržby z prodeje výrobků a 
služeb ve výši 528.000 Kč, náklady na EET u ní tak tvoří 2,3 %. Čtvrtá 
společnost realizovala v roce 2016 tržby z prodeje výrobků a služeb ve 
výši 1.978.000 Kč, náklady na EET u ní tak tvoří 0,6 %. Pátá 
společnost realizovala v roce 2016 tržby z prodeje výrobků a služeb ve 
výši 1.104.000 Kč, náklady na EET u ní tak tvoří 1,1%. Průměrné 
zatížení náklady spojenými s EET těchto restauračních zařízení je tak 
1,3%. Zatížení hudebních festivalů je tak téměř dvacetinásobné. 
Takový rozdíl, ač je založen na hrubých odhadech, je podle našeho 
názoru zcela zásadní a jednoznačně vyvrací tezi o úměře mezi náklady 
spojenými se zavedením EET a celkovou výší tržeb povinného 
subjektu. 
Zároveň jsme přesvědčení o tom, že zavedení povinnosti evidovat tržby 
dle zákona o EET v prostředí hudebních festivalů může být důvodem 
pro opětovné napadení zákona o EET u Ústavního soudu. Ten ostatně 
již ve svém Nálezu9 nepřímo nabádá zákonodárce k vynětí z působnosti 
zákona skupiny osob, u kterých ponese zavedení povinnosti evidence 
tržeb nepřiměřeně tvrdé dopady. Náklady na splnění podmínek zákona 
o EET ve výši okolo 20% z celkových tržeb a nepoměr ve výši až 
dvacetinásobku ve srovnání s jinými oblasti podnikatelské činnosti dle 
našeho názoru jednoznačně nepřiměřeně tvrdý dopad představují. 
Tato připomínka je zásadní 

103. FESTAS, festivalová 
asociace 

3. Z Konkrétní připomínky 
A. K části první 
K bodu 2. [v §5 se za písmeno a) vkládá písmeno b)] 
Toto ustanovení vrací do zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat 
tržby uskutečněné prostřednictvím některých druhů bezhotovostních 
převodů. Konkrétně se jedná o tržby, které jsou uskutečněny 

Vysvětleno. 
Jak je uváděno ve znění připomínky, je ve vztahu k elektronickým 
transakcím významným parametrem především to, jestli existuje 
důvěryhodná digitální stopa, kterou finanční správa za účelem 
dohledatelnosti transakce může využít. Při využívání tohoto je pak 
finanční správa vázána oprávněními a limity stanovenými v § 57 

                                            
8 https://www.o2.cz/podnikatel/elektronicka-evidence-trzeb 
9 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/26 – bod 117 
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„prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží 
nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo 
zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k 
zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb10“. Jsme 
přesvědčení o tom, že toto vymezení je příliš široké a může zavdat 
důvod pro opětovné napadení předmětného zákona u Ústavního soudu. 
Ústavní soud ve svém Nálezu odůvodňuje zrušení ustanovení §5 písm. 
b) mimo jiné tvrzením „…účelem citovaného zákona je – technicky 
pojato – lepší dohledatelnost hotovostních a jim obdobných plateb. To 
se jistě může týkat zejména těch jejich forem, kdy nad tím, zda a jak 
byla tržba zaevidována má kontrolu jediný subjekt a kdy platba nemá 
(repektive nemusí mít) žádnou stopu v elektronické podobě11“. Dále pak 
Ústavní soud doplňuje, že „Uvedené ovšem obecně neplatí pro platby 
uskutečněné bezhotovostním převodem, k němuž nadto dává příkaz 
plátce (typicky zákazník, např. jako kupující) jednak prostřednictvím 
provozovatele systému platebních karet či své banky, a jednak 
prostřednictvím příjemce (typicky obchodníka), který je poplatníkem a 
který má tržbu v souladu s nyní posuzovaným zákonem zaevidovat12“. 
Nutno také zmínit, že ve vnímání Ústavního soudu není smyslem 
evidence tržeb, „aby měl správce daně co možná nejširší přehled o 
uskutečněných platbách …, ale jen to, aby dohlédl na ty platby, jež 
jsou pro něj fakticky nedohledatelné“13. 
Výše uvedené části Nálezu ústavního soudu uvádíme proto, že celá 
řada hudebních festivalů v České republice začíná používat inovativní 
systémy plateb, tzv. closed loop cashless řešení, které zavádějí v rámci 
festivalových areálů bezhotovostní prostředí, kdy jediným typem 
plateb, který probíhá na festivalu v hotovosti, je dobíjení 
bezhotovostních účtů centralizované na několik málo jednotek míst v 
areálu. 
Novela Zákona o EET tyto systémy, jakožto systémy platebních účtů s 
prostředky určenými k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo 
služeb opětovně vrací do působnosti zákona a stanovuje povinnost 
evidovat tyto tržby dle požadavků Zákona o EET. V rámci Závěrečné 
zprávy z hodnocení regulace (RIA) vydané k připravované novele, 
uvažuje zákonodárce o closed loop cashless řešeních s obavou, že se 
tyto mohou stát nástrojem pro krácení daní nepoctivých podnikatelů. 
Mimo jiné zpráva obsahuje tvrzení: „…, vedení virtuálních účtů 

daňového řádu. Ministerstvo financí proto znění § 5 písm. b) nastavilo 
tak, aby při respektování nálezu Ústavního soudu postihovalo pouze ty 
platby, které není v silách finanční správy dohledat. 

                                            
10 Navrhované znění novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
11 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/26– bod 94 
12 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/26– bod 94 
13 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/26– bod 96 
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k elektronickým peněženkám a jím obdobným nosičům není zpravidla 
platební službou, o které by existovala digitální stopa mimo sféru 
výlučného vlivu dotčeného poplatníka, jde tedy o platby, které jsou pro 
správce daně fakticky nedohledatelné“, a dodává „I kdyby správce daně 
požadoval informace po těchto subjektech, není jisté, že by tyto 
dodatečně poskytované informace, jejichž původcem a zpravidla 
jediným držitelem je sám poplatník, nebyly jím dodatečně upravovány 
za účelem optimalizace jeho daňové povinnosti“14. 
K výše uvedenému je třeba doplnit několik informací, které autorovi 
zprávy pravděpodobně nebyly známy. Jistě se lze domnívat, že může 
existovat celá řada systémů, které v rámci svých databází mohou 
umožňovat úpravy dat, která shromažďují. Takové systémy ovšem 
v reálném prostředí hudebních festivalů nenajdou velké uplatnění, 
neboť obecně systémy virtuálních elektronických peněženek fungují 
primárně díky důvěře svých uživatelů v jejich funkčnost. 
Tyto systémy propojují celou řadu databází, obdobně jako například 
bankovní účty. Jedná se o databáze proběhlých úspěšných transakcí, 
neúšpěšných transakcí, zůstatků účtů jednotlivých uživatelů, tržeb 
zapojených obchodníků, nahraných prostředků do systému dané 
peněženky a tak podobně. Pro všechny tyto databáze je charakteristická 
jejich provázanost, díky které není možné zasáhnout do databáze jedné, 
aniž by se tato změna projevila v databázích ostatních. Díky tomu jsou 
tyto systémy velmi bezpečné a podávají věrné údaje o tržbách, které 
v rámci nich proběhly. Jakákoliv změna učiněná za účelem výše 
zmíněné “optimalizace daňové povinnosti“ by se totiž musela zákonitě 
projevit také v rámci zákaznických účtů a jejich zůstatků, popřípadě v 
rámci účtů jednotlivých obchodníků. Podle našeho názoru se nelze 
domnívat, že by se proti takové manipulaci s vlastními prostředky ať již 
zákazníci, nebo obchodníci neozvali. 
Zcela zásadní podmínkou pro implementaci podobného systému v 
rámci hudebního festivalu je jeho důvěryhodnost, především pak 
možnost spolehnout se na jeho funkčnost a autenticitu údajů, které 
shromažďuje. Z toho důvodu tyto systémy disponují celou řadou 
bezpečnostních certifikací, které stvrzují především jejich schopnost 
autenticky zaznamenávat a uchovávat údaje o transakcích v jejich 
rámci provedených. 
Nutno také zmínit, že uvedené systémy a jimi vedené databáze mohou 
reálně spíše usnadnit výkon finanční správy. Zatímco v rámci systému 
elektronické evidence tržeb se v rámci průměrného hudebního festivalu 
vyskytuje až několik desítek obchodníků a je prakticky nemožné, aby 

                                            
14 Závěrečná zpráva z hodnocení regulace (RIA) – novela Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
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případná kontrola finančního úřadu kontrolovala řádné plnění 
veškerých daňových povinností u každého z nich s jistotou, že v 
průběhu celého festivalu nerealizoval tržby, které by řádně 
nezaevidoval, uvedené systémy poskytují velmi detailní přehled o 
veškerých tržbách všech obchodníků, kteří v rámci festivalu působí. 
Jediný způsob, jak se může obchodník vyhnout zaevidování tržby v 
rámci festivalového systému je přijetí platby v hotovosti. Zkušenost 
pramenící z namátkových kontrol festivalů nicméně hovoří jasně. Při 
zavedení tohoto systému návštěvníci ani nedisponují hotovostí a pro 
platby používají výhradně bezhotovostní řešení. K záznamům z těchto 
databází se pro účely kontroly plnění daňových povinností mohou již 
nyní bez větších potíží orgány státní správy dostat již nyní.  
V této věci opětovně vyzýváme zákonodárce k jednání o nastavení 
jasných podmínek používání těchto systémů a stanovení požadavků na 
jejich zabezpečení a konfiguraci. Tato připomínka je zásadní 

103. FESTAS, festivalová 
asociace 

4. Z Konkrétní připomínky 
A. K části první 
K §10 – není uvedeno v návrhu zákona 
Ústavní soud svým Nálezem zrušil ustanovení §10 odst. 2. s účinností 
od 31. prosince 2018. Toto ustanovení umožňovalo evidovat tržby ve 
zjednodušeném režimu také tržby, jejichž evidování běžným způsobem 
by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon 
činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby měla dle původního 
znění svým nařízením stanovovat vláda. 
Novela Zákona o EET nicméně zrušení tohoto ustanovení žádným 
způsobem nereflektuje a nedotýkají se jej ani přílohy, která byly k 
danému návrhu zákona v rámci připomínkového řízení zaslány. K 
31.12.2018 tak zmíněné ustanovení §10 odst. 2 pozbyde platnosti. 
Zjednodušený režim evidence tak dle našeho názoru bude přípustný 
pouze v taxativně vymezených případech §10 odst. 1, neboli tržby „z 
prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné 
přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty“. 
Ustanovení §11 odst. 1 v navrhovaném znění zákona sice stanoví, že 
„Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro 
evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané 
tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a 
hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba 
plyne“, máme však zato, že v takovém případě bude správce daně 
limitován taxativním výčtem oblastí, v rámci kterých je zjednodušený 
režim evidence možný z §10. 
Takový stav by zapříčinil praktickou nemožnost splnění podmínek 
zákona o EET v oblasti hudebních festivalů. V jejich prostředí je zcela 
nemožné zaručit stálé internetové připojení všech prodejních míst. Již 

Vysvětleno. 
Zrušení § 10 odst. 2 se nedotýká použití § 11 odst. 1 zákona o evidenci 
tržeb. V § 11 odst. 1 jsou uvedeny podmínky, za kterých správce daně 
vydá povolení k evidování konkrétních tržeb ve zjednodušeném režimu. 
Tyto podmínky jsou sice stejné, jako podmínky uvedené ve zrušovaném 
ustanovení § 10 odst. 2, nicméně jednalo se o dvě samostatná 
ustanovení, kdy ve zjednodušeném režimu mohly být evidovány buď 
tržby, o kterých tak stanovilo nařízení vlády (bez toho, že by konkrétní 
poplatník musel mít zároveň individuální povolení od správce daně), 
nebo tržby, jejichž evidování ve zjednodušeném režimu poplatníkovi 
povolil správce daně individuálním rozhodnutím (bez toho, že by tyto 
tržby musely být uvedeny v nařízení vlády). Po zrušení ustanovení § 10 
odst. 2 nálezem Ústavního soudu již zůstává pouze druhá z uvedených 
možností. 
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nyní dochází zcela běžně a pravidelně na všech akcích s větší 
koncentrací osob na jednom místě k přetěžování datových sítí, v 
důsledku čehož tyto vypadávají nebo dokonce zcela kolabují. Zákon o 
EET sice v §22 písm. a) připouští možnost odeslání údajů o evidované 
tržbě v případě překročení mezní doby odezvy do 48 hodin od 
uskutečnění evidované tržby. S ohledem na to, že velká část hudebních 
festivalů nicméně probíhá na zcela odlehlých místech, ve kterých je 
mimo jejich konání minimální koncentrace osob, je jejich datová 
infrastruktura velmi špatná, v některých případech dokonce nulová. 
Takové festivaly tak v případě nemožnosti evidence ve zjednodušeném 
režimu nebudou prakticky schopné splnit požadavky zákona o EET. 
Tato připomínka je zásadní 

103. FESTAS, festivalová 
asociace 

5. Z Konkrétní připomínky 
A. K části první 
K bodu 8. [v §12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena k) až n)] 
V návaznosti na zrušení části §12 zákona o EET Nálezem Ústavního 
soudu zavádí připomínkovaná novela taxativní výčet oblastí, které 
vyjímá z povinnosti evidovat tržby dle zákona o EET. Z dokumentace 
přiložené k návrhu novely předmětného zákona vyplývá, že se jedná o 
oblasti, ve kterých by evidence tržeb jakýmkoliv z uvedených způsobů 
zásadním způsobem bylo na úkor plynulosti a hospodárnosti výkonu 
ekonomické činnosti. 
Jsme přesvědčení o tom, že s ohledem celou řadu argumentů již 
uvedených v tomto dokumentu, je zcela zřejmé, že povinnosti evidovat 
tržby pro pořadatele hudebních festivalů ať již v řádném, 
zjednodušeném či běžném režimu bude zásadním způsobem na úkor 
plynulosti a hospodárnosti výkonu ekonomické činnosti těchto 
subjektů. 
 Jsme si nicméně také vědomi komplikací a rizik spojených s 
jakýmkoliv udělováním plných výjimek z povinnosti evidovat tržby. Z 
toho důvodu asociace FESTAS navrhuje doplnit návrh novely zákona 
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb následujícím způsobem: 
v §12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena k) až o)  
o) tržby realizované v rámci kulturních festivalů. Kulturním festivalem 
se pro účely tohoto zákona rozumí kulturní událost probíhající v rámci 
uzavřeného areálu přístupného pouze s platnou vstupenkou bez stálých 
provozoven maximálně 5 po sobě jdoucích dnů v kalendářním roce. 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Viz připomínka č. 1 

105. Katedra finančního 
práva a finanční 

1. D K čl. I bodu 2: 
Podle § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb, ve znění před nálezem 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí v tomto ohledu plně respektuje nález Pl. ÚS 26/16 
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vědy PF UK Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16, splňovala formální náležitosti pro 
evidovanou platbu mimo jiné platba uskutečněná bezhotovostním 
převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce 
prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat 
(tzv. karetní transakce, resp. platba kartou). Uvedený nález Ústavního 
soudu toto ustanovení s účinností k 28. únoru 2018 zrušil, a to z 
důvodu, že tyto platby jsou snadno dohledatelné a správce daně si 
může podle § 57 odst. 3 daňového řádu od poskytovatele platebních 
služeb údaje o nich vyžádat. 
Dne 14. března 2018 pořádala katedra finančního práva a finanční vědy 
PF UK odborný seminář „Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16“, na kterém byla diskutována i otázka 
zrušení povinnost evidovat karetní transakce. Panelisté (odborníci na 
ústavní právo, teorii práva, správní právo a finanční právo) se shodli, že 
toto nemělo být zrušeno, neboť argumenty uváděné Ústavním soudem 
nejsou relevantní. 

Ústavní soud totiž sám v odůvodnění nálezu konstatuje, že evidence 
těchto plateb „jistě přispívá k naplnění cílů zákona o evidenci tržeb. 
Zahrnutí tohoto typu plateb do systému jednotné evidence lze 
považovat za efektivní – správce daně specifikované platby nemusí 
individualizovaně ověřovat u daňového subjektu“. Nicméně evidence 
těchto plateb podle názoru Ústavního soudu neobstojí ve třetím kroku 
testu proporcionality, neboť negativní důsledky evidence v tomto 
případě převáží pozitiva. Ústavnímu soudu tudíž nevadí, že si správce 
daně může tyto informace získat, ale vadí mu jednoduchost a četnost, 
jakými je správce daně získává. 
Z hlediska objemu transakcí provedených kartami (v roce 2015 bylo 
provedeno cca 581 mil. těchto transakcí) je však legitimní otázka, zda 
obstojí úvaha Ústavního soudu, že jsou karetní transakce „poměrně 
dobře dohledatelné“. Je nutné si uvědomit, že údaje podle § 57 
daňového řádu se poskytují na vyžádání správce daně, na které musí 
povinné osoby (zde poskytovatelé služeb týkajících se platebních karet 
nebo poskytovatelé platebních služeb) odpovědět. Jde tak o poměrně 
náročnou byrokratickou komunikaci. Navíc k získání komplexního 
přehledu o uskutečněných karetních transakcí u určitého poplatníka 
nestačí dotaz jeden, ale několik (s ohledem na mnohost poskytovatelů 
a různorodost platebních karet). Lze se domnívat, že je mnohem 
efektivnější, když stát získá potřebné údaje nahlédnutím do vlastní 
databáze, než jejich složité získávání od povinných subjektů. 
Argumentaci Ústavního soudu, že evidence karetních transakcí 
neobstojí ve třetím kroku testu proporcionality, proto nelze považovat 
za přesvědčivou. V tomto směru je klíčové posouzení druhého kroku 
testu proporcionality, tj. zda zvolené řešení je při pluralitě možných 

a i přes spornou efektivitu využití ustanovení § 57 daňového řádu 
nezbývá než souhlasit s tím, že daňový řád skutečně poskytuje institut, 
jehož prostřednictvím lze platby kartou dohledat. 
Dle prvotních zkušeností naprostá většina poplatníků u evidence tržeb 
realizovaných platebních kartou setrvala, základní princip – tedy 
minimalizování problémů spojených s rozlišováním podléhajících a 
nepodléhajících plateb – tak zůstává zachován, byť na dobrovolné bázi. 
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(a stejně efektivních) řešení nejšetrnější k dotčenému základnímu 
právu. Zde oním alternativním řešením jsou individuální žádosti 
správce daně na dané transakce adresované poskytovatelům karetních 
služeb nebo poskytovatelům platebních služeb. Takové řešení je však 
značně neefektivní, proto by měly karetní transakce ve druhém kroku 
testu proporcionality obstát. A obstojí-li karetní transakce ve druhém 
kroku testu proporcionality, obstojí i ve třetím kroku tohoto testu. 
Negativa evidence karetních transakcí pomocí evidence tržeb 
z hlediska ochrany soukromí nepřevýší pozitivní efekt efektivního 
sběru informací potřebných pro výkon správy daní. Argumentace tím, 
že soukromí poplatníka bude lépe chráněno, pokud nebude existovat 
evidence tržeb z karetních transakcí, neobstojí, protože tyto údaje jsou 
k dispozici a správce daně je může získat. Ústavní soud svým 
rozhodnutím pouze nutí správce daně využívat administrativně 
náročný a neefektivní způsob jejich získávání, namísto způsobu 
jednoduchého a efektivního. 
Lze se domnívat, že pravým důvodem zrušení povinnosti evidence 
karetních transakcí byla skutečnost, že tato povinnost dopadala i na 
poplatníky, kteří nepřijímají platby v hotovosti, ale kartou ano (typicky 
internetové obchody). 
Proto se navrhuje, aby otázka byla ještě jednou důkladně posouzena a 
aby bylo ustanovení § 5 písm. b) do zákona vráceno v původním znění 
s tím, že by byla doplněna výjimka pro poplatníky, kteří přijímají 
pouze platby uskutečněné kartou. Taková úprava by mohla v testu 
proporcionality obstát. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

1. D Po prostudování podkladů k novele zákona 112/2016 Sb., o 
evidenci tržeb konstatujeme, že: 
Je zřejmé, že novela je vynucená rozhodnutím Ústavního soudu a 
záměrem autorů novely není snaha zlepšit podmínky poplatníků. 

Bere se na vědomí. 
Důvodem přípravy novely je jak reakce na rozhodnutí ÚS, tak i 
přezkum dosavadních zkušeností z evidence tržeb, což je zjevné 
v návrhu novely. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

2. D Po prostudování podkladů k novele zákona 112/2016 Sb., o 
evidenci tržeb konstatujeme, že: 
V Předkládací zprávě autoři novely uvádí: „Ve snaze nezatěžovat 
drobné živnostníky či poplatníky, kteří podnikatelskou činnost 
vykonávají jako svou vedlejší činnost, náklady spojenými se zajištěním 
online evidence tržeb se navrhuje zavést jako alternativu evidovat tržby 
ve zvláštním režimu s vystavením papírové účtenky.“ S tímto lze 
úspěšně polemizovat, protože zatímco novela zákona uleví 
poplatníkům od nákladů, výrazně jim naopak přidá na práci a časové 
zátěži. 

Vysvětleno. 
V rámci konceptu zvláštního režimu vycházelo Ministerstvo financí 
z práv a povinností, které již dnes podnikatelům plynou z jiných 
právních předpisů, zejména z daňového řádu, který podnikatelům 
ukládá vést průběžnou evidenci realizovaných příjmů (tržeb), a zákonů 
o ochraně spotřebitele a živnostenského, které poplatníkovi již dnes 
zakládají povinnost vystavit účtenku na žádost zákazníka. Tyto 
povinnosti jsou pak modifikovány pouze v tom, že je vyžadováno 
vystavení účtenky vždy, splňuje-li platba formální náležitosti pro 
evidovanou tržbu, a dále pravidelným zasíláním tržeb správci daně. 
V porovnání se zákonem o ochraně spotřebitele, resp. jinými je pak 
poplatník zproštěn nákladů na pořízení bločků účtenek. Zvláštní režim 
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respektuje základní požadavky, které nejmenší podnikatelé ve vztahu 
k evidenci tržeb kladli – aby jim nevznikla povinnost investovat do 
pokladního zařízení (v situacích, kdy s ohledem na relativně nízké 
příjmy nejsou s to uplatnit slevu na dani) a aby se nemuseli učit obsluze 
pokladního zařízení (IT gramotnosti). Oba tyto požadavky návrh 
respektuje.  
I nejmenší podnikatelé však mohou zvolit elektronickou evidenci, 
dospějí-li k závěru, že je pro ně rychlejší a efektivnější (zvláště za 
situace malého množství tržeb, které lze realizovat prostřednictvím 
chytrého telefonu a freeware softwaru). 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

3. D Po prostudování podkladů k novele zákona 112/2016 Sb., o 
evidenci tržeb konstatujeme, že: 
Konstrukce podmínek § 11a Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním 
režimu budí dojem, že se autoři velice snažili vymyslet je tak, aby byly 
pro poplatníky velmi nevýhodné a diskomfortní. Podmínky jsou 
komplikované a plnění povinností dle §11 by přinášelo právě 
živnostníkům, pro které je jejich podnikání přidruženou činností, 
nebývalý nárůst práce. 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

4. D Po prostudování podkladů k novele zákona 112/2016 Sb., o 
evidenci tržeb konstatujeme, že: 
Je zřejmé, že pro skupinu živnostníků s malými obraty, do 200000 Kč 
ročně, je jakákoli další evidence, mimo daňové přiznání, nadbytečná a 
škodlivá. Stát tím nic nezíská a oni sami budou zatíženi dalšími 
náklady (neboť i jejich práce a čas mají svou cenu, což autoři novely 
zcela ignorují). 

Vysvětleno. 
Limit pro zvláštní režim není vázán na obrat, nýbrž pouze na platby 
splňující formální náležitosti pro evidovanou tržbu (např. platby 
převodem či platby kartou se do tohoto limitu nezapočítávají). Jak 
vyplývá z nezávislých průzkumů (např. KPMG) cca 60 % českých 
podnikatelů vnímá zatajování příjmů jako relevantní problém, který 
narušuje tržní prostředí a férový konkurenční boj. Nelze připustit, aby 
nejmenší podnikatelé oproti těm větším disponovali neoprávněnou 
konkurenční výhodou spočívající v možnosti optimalizovat své příjmy 
v mezidobí od jejich přijetí do podání daňového přiznání. Navíc, jak je 
uvedeno výše, nastavení zvláštního režimu povětšinou pouze kopíruje 
povinnosti, které již podnikatele mají na základě jiných právních 
předpisů, a jsou tak zvyklí je plnit. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

5. D Po prostudování podkladů k novele zákona 112/2016 Sb., o 
evidenci tržeb konstatujeme, že: 
Úředníci ministerstva financí uvedli, že novela (§11) se bude týkat asi 
100000 poplatníků. Vezmeme-li v úvahu, že v druhé vlně chybělo 
ministerstvu financí asi 140000 poplatníků a nyní se jedná o dalších 
100000 poplatníků s jiným režimem a s mizivými příjmy, vychází z 
toho, že ministerstvu zůstává jen 50 – 60% z původního očekávaného 
počtu poplatníků zapojených do EET (500000 – 600000 dle důvodové 
zprávy). Na místě je tedy otázka, na koho EET vlastně mířila? 

Vysvětleno. 
Odhady počtu poplatníků podléhajících evidenci tržeb zůstávají 
konstantní.  Snížení počtu poplatníků, kteří podléhají evidenci tržeb 
v druhé vlně, je důsledkem přesunu stánkařů do 3. vlny evidence tržeb 
(při přípravě závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace vycházelo 
Ministerstvo financí z počtu poplatníků z celé NACE 56) a důsledkem 
odsunu evidenční povinnosti u tržeb z minoritních činností, které je 
ošetřeno Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb a 
které směřuje k toleranci odkladu evidenční povinnosti u pouze 
okrajových tržeb. Pokud by byli v rámci 1. a 2. fázi zahrnuti všichni 
poplatníci z NACE 55, 56 a 46 a 47 (tedy včetně stánkařů a poplatníků, 
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kteří z těchto NACE mají pouze okrajové procento tržeb), odpovídal by 
odhadovaný počet realitě. 
Co se týče poplatníků, u nichž přichází v úvahu zvláštní režim (nikoliv 
výjimka), jedná se o počet stanovený jako součet poplatníků napříč 
fázemi (tzn. 1 až 4 vlna), který splňují daný parametr – jde tedy o cca 
100 tis. poplatníků z 600 tis., tj. cca 17%. S ohledem na úpravu limitů 
se odhadované počty poplatníků ve zvláštním režimu a další data s tím 
související mění, viz upravená RIA. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

6. D Závěr a návrh: 
Podnikatelské odbory – UPZS, z.s. považují novelu z dílny 
ministerstva financí za nepřijatelnou a navrhují, aby byla odmítnuta.  
Podnikatelské odbory – UPZS, z.s. již dříve předaly MF žádost o 
změnu zák. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tuto žádost znovu 
přikládáme, jako součást připomínek a navrhujeme, aby v ní obsažené 
změny byly zapracovány do zákona a předloženy Parlamentu k 
projednání. 

Bere se na vědomí. 
 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

7. D Žádáme Ministerstvo financí, aby iniciovalo zrušení zákona 112/2016 
Sb., o evidenci tržeb nebo, aby iniciovalo přijetí takových změn 
zákona, které odstraní jeho nadměrně restriktivní charakter a 
neúměrnou zátěž pro drobné podnikatele.  
Pozn.:  
Tento materiál slouží pro jednání s Ministerstvem financí. Cílem 
jednání je dosáhnout zrušení EET nebo alespoň odstranění šikanózního 
charakteru zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zákona, jehož 
jediným zjevným účelem je vytvářet tlak na drobné podnikatele, 
zvyšovat jejich náklady, pracnost provozu, ohrožovat je neustálými 
kontrolami a hrozbou pokut a jiných sankcí a obecně znepříjemňovat 
jim život.  
Úvod  
Velká část podnikatelské veřejnosti si přeje, aby byl zákon o evidenci 
tržeb zrušen. Především pro malé podnikatele a živnostníky se stalo 
plnění podmínek zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb velkou zátěží. 
Navíc ani slibované přínosy se neprokázaly. Nezvýšil se výběr daní ani 
se nenarovnalo podnikatelské prostředí. Naopak. EET zlikvidovala 
tisíce firem a živností. EET zvýšila zátěž podnikatelů. EET vysává 
peníze jak státní, tak především peníze podnikatelů a živnostníků.  
Než dojde ke zrušení zákona, je třeba zákon alespoň změnit. Je nutné 
odstranit ze zákona nejkřiklavější případy poškozování malého 
podnikání. Některé podmínky či ustanovení zákona navrhujeme změnit 
či omezit, jiné navrhujeme zcela zrušit. Pokud se v něčem mýlíme, a 
budeme o tom věcně a průkazně přesvědčeni, jistě budeme ochotni to 
uznat. Také však očekáváme, že se ministerstvo financí bude našimi 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí dlouhodobě spolupracuje se zástupci všech 
podnikatelů napříč segmenty, a to již od doby započetí příprav zákona o 
evidenci tržeb. Se všemi zástupci důkladně analyzovalo všechny 
aspekty zákona o evidenci tržeb, jakož i připravované novely. 
Ačkoliv respektujeme Podnikatelské odbory jakožto zástupce jejich 
členů, neztotožňujeme se s názorem, že by bylo vhodné zrušit zákon o 
evidenci tržeb. Krom toho celá řada zástupců poukazuje na pozitivní 
efekt evidence tržeb a trvá na zavedení evidence tržeb v celém rozsahu 
plošně. Dle jejich argumentace je za účelem narovnání podnikatelského 
prostředí nezbytné, aby existovaly rovné podmínky pro všechny a aby 
podnikatelé, kteří řádně neplní svou daňovou povinnost, nedisponovali 
neoprávněnou konkurenční výhodou v podobě možnosti účtovat nižší 
cenu za stejné zboží nebo služby. 
Ministerstvo financí vždy vyslechne a důkladně analyzuje všechny 
věcné požadavky, které ze strany zástupců podnikatelů zazněly. 
Ačkoliv jsou názory různorodé, Ministerstvo financí v tomto ohledu 
respektuje názorem většiny zástupců podnikatelů, kteří pozitivní efekt 
evidence tržeb kvitují. 
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požadavky vážně zabývat a bude je s námi diskutovat. Jsme připraveni 
vyslechnout argumenty odborníků ministerstva financí.  
Požadované změny zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb vyjadřují 
vůli členů neformálního bloku proti EET. Jde o řadu organizací či 
skupin, které reprezentují potřeby velké části podnikatelů a 
živnostníků. Proto doufáme, že naše návrhy bude ministerstvo financí 
brát vážně. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

8. D 1. Zrušení „Účtenkovky“  
Je nepřijatelné, aby stát organizoval hazardní hru za peníze daňových 
poplatníků. Účtenkovka popírá princip standardních hazardních her, 
kdy hráč riskuje svůj vklad a vítězové jsou vypláceni z vkladů 
sebraných od všech hráčů. V případě Účtenkovky „hráči“ nic neriskují 
a jejich výhry platíme z daní, které jsou jistě určeny na úplně jiný účel.  
Je nezbytné konstatovat, že Účtenkovka je zjevně jen účelovým 
nástrojem, který má poštvat nepodnikající veřejnost proti podnikatelům 
a živnostníkům. Stát však nemá právo stavět proti sobě dvě skupiny 
občanů a nechat jednu těžit z práce druhé. Proto musí být Účtenkovka 
zrušena.  

Nevyhověno. 
Účtenková loterie je doplňkovým nástrojem k evidenci tržeb, jejím 
smyslem je motivovat zákazníky k tomu, aby si přebírali účtenky.  Na 
rozdíl o jiných států, které volilo cestu sankcí pro zákazníky, kteří 
účtenku nepřevezmou (např. Itálie), zvolilo Ministerstvo financí 
pozitivní motivaci, protože požadovat účtenku od svého nákupu je 
normální. Nesetkali jsme se s tím, že by účtenkovka rozdělovala 
zaměstnance a podnikatele – i podnikatelé se mohou účtenkovky 
účastnit.  
Ačkoliv jsou výhry placeny z daní, přínos evidence tržeb je několikrát 
převýší a účtenková loterie je jedním z podpůrných nástrojů, jak 
proklamovaného výnosu dosáhnout. 
Je nutné také poukázat na skutečnost, že se nejedná o hazardní hru. 
 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

9. D 2. Limit pro osvobození od EET nastavit na 3,6 miliónů  
Vycházíme z faktu, že např. malá hospůdka, která udělá denní tržbu 10 
000 Kč, hospodaří na hraně ziskovosti. Prostým násobením pak vyjde, 
že taková živnost má obrat asi 3,6 milionů za rok. Pro veřejnost je třeba 
přísně rozlišit obrat, tedy celkové příjmy, a zisk, který z této částky 
nemusí být žádný nebo jen velmi nízký. Připomínáme, že podstatou a 
účelem podnikání je tvorba zisku, kterou tento stát těm nejmenším 
podnikatelům výrazně ztěžuje, až znemožňuje.  
S ohledem na výše uvedené je nutné vyjmout z EET všechny, kteří jsou 
s podnikáním na hraně přežívání.  

Nevyhověno. 
Smyslem evidence tržeb je zajistit, aby všichni podnikatelé řádně plnili 
své daňové povinnosti. Cílem evidence tržeb je zajistit existenci 
rovných podmínek na trhu pro všechny poplatníky, a neumožnit těm, 
kteří řádně neplní svou daňovou povinnost, disponovat neoprávněnou 
konkurenční výhodou v podobě možnosti účtovat nižší cenu za stejné 
zboží nebo služby. Navrhované navýšení limitu je z tohoto pohledu 
kontraproduktivní. Evidence tržeb slouží k získání reálného obrazu o 
tržbách poplatníků, namísto tržeb proklamovaných s časovým odstupem 
v daňovém přiznání, které mohou být v mezidobí ze strany poplatníků 
optimalizovány. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

10. D 3. Pokuty výrazně snížit na běžnou úroveň, jež je pro přestupky 
obvyklá  
Výši pokut, které autoři do zákona nastavili, považujeme za extrémní. 
Je nutné připomenout, že se jedná o přestupky, za které hrozí 
podnikatelům pokuty ve výši desítek, ba stovek tisíc korun. Nejvyšší 
sankce byla dokonce nastavena na 500 000 Kč, a to stále hovoříme 
pouze o přestupcích. Nejvíce pak ohromí skutečnost, že drastické 
pokuty dostávají podnikatelé pouze za porušení administrativních 
předpisů zákona o evidenci tržeb. Ve veřejnosti je vyvoláván dojem, že 
pokud někdo nevystaví účet, je to podvodník a zloděj. To je lež, 

Nevyhověno. 
Limity nastavené v rámci zákona o evidenci tržeb nejsou v českém 
právním řádu ničím ojedinělým, v souvislosti s podnikatelskou činností 
se jedná o běžné rozpětí. Pokuta dle zákona o evidenci tržeb může být 
ve výši 0 – 500 tis. Kč s tím, že je vždy nezbytné zohlednit individuální 
okolnosti, polehčující a přitěžující skutečnosti, jakož i majetkové 
poměry poplatníka. Např. zákon o ochraně veřejného zdraví, který mj. 
stanoví požadavky na úseku bezpečnosti výrobků, pracuje se sankcí až 
do výše 3 mil. Kč, aniž by, stejně jako u zákona o evidenci tržeb, 
rozlišoval případné nevědomé (nedbalé) porušení či vědomé (úmyslné) 
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protože ani nevydáním účtenky ještě nemusí dojít ke krácení tržby. 
Podnikatel musí být usvědčen z krácení tržby, neplacení daní a 
poplatků, aby mohl být patřičně potrestán. Je to stejné, jako by všichni 
řidiči byli trestáni za rychlou jízdu jen proto, že ji jejich vůz umožňuje. 
A mimochodem, ani v dopravě, kde jde o zdraví a o životy lidí, 
neexistují tak brutální pokuty, jako za to, že nemáte vyvěšené 
oznámení o EET nebo za to, že nevydáte účtenku.  
Množství kontrol EET a především výše udělovaných pokut za zcela 
marginální přestupky jsou důkazem toho, že zákona o evidenci tržeb 
má jen a pouze restriktivní účel. Proto navrhujeme, aby nejvyšší pokuta 
byla nastavena na 5 000 Kč a ostatní byly adekvátně tomu sníženy také. 

porušení.  
Při stanovení výše sankce je vždy nezbytné zohlednit smysl a účel 
pokuty, tedy to, že v souladu s právními teoriemi v oblasti správního 
trestání musí být sankce výchovná, preventivní, represivní a dostatečně 
citelná. V případě poplatníků s obratem v řádech miliónů a výše žádná 
z těchto funkcí splněna být nemůže; pro porušujícího může být 
„výhodnější“ sankci porušit než své zákonné povinnosti dostát. 
Nastavený limit, který plně umožňuje pohybovat se v nastavených 
zásadách a limitech, je v tomto ohledu daleko efektivnější.   

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

11. D 4. Zrušit či výrazně omezit počty kontrol EET  
Kontroly EET zcela nahradily kontroly, jejichž cílem je ověřit, zda 
podnikatel podniká poctivě a zda účtuje správně. Pokud vezmeme v 
úvahu počet těchto kontrol, to, na co se zaměřují a výši pokut, pak z 
toho bez pochyb vychází, že jsou účelově vytvořeny jen na to, aby byli 
podnikatelé a živnostníci pod tlakem. Je to šikanování, na které nemá 
stát právo.  
Je třeba zrušit vyplácení odměn finančním úředníkům za zjištěné 
pochybení podnikatele. Taková odměna zcela mění zacílení kontroly. 
Odměna za nalezené pochybení mění motivaci kontrolujícího úředníka 
a vede k vyhledávání nedostatků za každou cenu.  
Žádáme, aby byly kontrolo EET zcela zrušeny, protože jejich účelem je 
pouze šikanování malých podnikatelů a živnostníků.  

Bere se na vědomí. 
Návrh nesměřuje k legislativnímu textu zákona, ale ke kontrolní 
činnosti finanční správy a celní správy.  
Bez efektivní kontrolní činnosti je jakákoliv právní norma zcela 
bezzubá. Smyslem prováděných kontrol je kontrolovat a i motivovat 
poplatníky k tomu, aby řádně plnili zákonnou povinnost, stejně jako je 
tomu u kontrol prováděných podle jiných právních předpisů (např. 
v oblasti dopravy, jak připomínkové místo samo uvádí). Má-li být 
dosaženo zamýšleného společensky prospěšného záměru, pak je 
provádění kontrol nezbytné. Podmínkou je samozřejmě respektování 
práv a povinností, které v rámci výkonu kontrol právní předpisy 
kontrolním orgánům stanoví.  
 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

12. D 5. Zavést do kontrol EET poradenský princip: Poprvé upozornit a 
vysvětlit, podruhé pokutovat  
Státní správa a finanční správa především má podle zákonů ČR na 
prvním místě brát v úvahu zájem a prospěch podnikatele. Tento princip 
Finanční správa v kontrolách EET porušuje. Pokud by měly být 
podmínky EET dále kontrolovány, a to jistě jen v minimální míře, pak 
to musí být kontroly postavené na poradenském principu. Tento princip 
budeme požadovat u všech kontrol obecně.  
Žádáme proto, aby byl zaveden princip dvou kroků. Při prvním zjištění 
kontrolující úředník podnikateli vysvětlí, v čem pochybil a popíše mu 
správný postup. Teprve potom, pokud při následné kontrole je 
pochybení poplatníka stejné, přichází na řadu sankce.  
 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí a finanční správa od počátku proklamovali 
shovívaný přístup v případě prvého či drobného pochybení poplatníka, 
vždy je však opět nezbytné zohlednit individuální okolnosti pochybení 
a míru jeho společenské závažnosti. V této souvislosti, jakož i v 
souvislosti s předchozími připomínkami, si dovolujeme podotknout, že 
pro případ nesprávného postupu kontrolního orgánu umožňuje český 
právní řád využít celé řady opravných prostředků, které umožní sjednat 
nápravu, mj. např. i nezávislou soudní mocí. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

13. D 6. Snížit počet úředníků ministerstva financí o počty těch, kteří byli 
přijati v souvislosti s EET  
Zavedení EET bylo veřejnosti prezentováno, jako nástroj zvýšení 
výběru daní, tedy příjmů státu. Je nepřijatelné, aby na jedné straně byli 
poplatníci zatížení povinnými náklady na tato opatření a povinnostmi, 

Bere se na vědomí. 
Návrh nesměřuje k legislativnímu textu zákona. 
Ze strany připomínkového místa se jedná o teze, které nejsou založeny 
na reálných datech. 
Ano, kontroly jsou prováděny, stejně jako v jiných oblastech práva jsou 
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které dále zvyšují jejich výdaj, když na straně druhé stát vynakládá 
prostředky na stovky (tisíce) nových úředníku, kteří jsou pak placeni z 
daní těch, na které opatření dopadá.  
Podívejme se na prostředky, které stát vydal jen za kontroly dodržování 
administrativních povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.  
Za rok a měsíc fungování EET provedla FS a CS přes 80 000 kontrol. 
Každou kontrolu prováděli dva úředníci a každá kontrola trvala 
nejméně tři hodiny (vycházíme z toho, že se úředníci musí dostat na 
místo provozovny, nějakou dobu tam okouní, pak nakupují, pak se 
prokazují, sepisují protokol a inkasují pokutu, a nepochybně se musí 
vrátit do tepla úřadu, kde ještě reportují nadřízeným a zpracovávají 
statistiky a analýzy – možná jim ani ty tři hodiny na jednu kontrolu 
nestačí). Jednoduchým výpočtem zjistíme, že se jedná o téměř 500 000 
pracovních hodin kontrolujících úředníků. Pokud by jedna hodina práce 
úředníka přišla stát na 350 Kč, pak nás jen kontroly EET stály asi 170 
miliónů Kč. Připočteme-li ještě pokuty, vybrané při těchto kontrolách, 
které činily asi 35 miliónů korun, bylo za kontroly EET zbytečně 
vynaloženo přibližně 200 miliónů korun. 

kontroly jedním z institutů, jak zajistit plnění zákonné povinnosti. 
Žádají-li kontrolní orgány v mezích zákona splnění povinnosti, kterou 
zákon ukládá, nelze na takovém postupu sledovat nic nepatřičného. 
 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

14. D 7. Ze zákona odstranit sankci uzavření provozovny a odebrání 
(pozastavení) živnostenského oprávnění  
Provozovna nebo dokonce živnostenské oprávnění jsou prostředkem 
obživy podnikatele. Odebrat občanovi možnost pracovat, odebrat mu 
zdroj obživy, byť jen dočasně, je v právní, demokratické společnosti 
nepředstavitelné a nepřijatelné. Není možné, aby o takovém zásahu do 
práv občana svévolně rozhodovali úředníci. Trochu jako výsměch 
státní moci podnikatelům už potom vypadá fakt, že to jsou stále tíž, 
kteří provádí kontroly, na základě kterých pak zavírají provozovny.  
Z principu však odmítáme, aby za administrativní přestupek, a tím je i 
nevydání účtenky, mělo být vůbec zvažováno zavírání provozovny či 
pozastavení oprávnění podnikat. Paralelu nacházíme v postupu 
komunistického státu, který trestal nepohodlné občany tím, že jim 
zakazoval pracovat v jejich oboru nebo jim dokonce zamezil legálně 
pracovat.  
Pokud by vůbec někdy mělo být přistoupeno k uzavření nějaké 
provozovny nebo pozastavení oprávnění podnikat, pak takové 
rozhodnutí podle nás přísluší pouze soudu a důvodem nemůže být 
pouhý administrativní přestupek.  

Vysvětleno. 
V rámci zákona o evidenci tržeb se nejedná o sankci, nýbrž opatření 
k vynucení nápravy, ke kterému mohou kontrolní orgány přistoupit 
pouze v případě zvlášť závažného porušení povinnosti, resp. 
v případech, kdy standardní sankční systém není účinný. 
Konstrukce opatření je pak principiálně postavena tak, že trvá jen po 
dobu trvání závadného stavu. Odpadnou-li skutečnosti, na jejich 
základě bylo k opatření přistoupeno, musí kontrolní orgán provozovnu 
otevřít či výkon činnosti obnovit. Nejedná se o trest ve smyslu např. 
přestupkového zákona. 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

15. D 8. Uhradit podnikatelům a živnostníkům náklady související s EET  
Veškeré náklady, které podnikatelé museli za EET vydat, nesouvisí s 
jejich podnikáním a nepodporují výkonnost jejich podniku. Prostředky, 
vynaložené za pořízení a provoz EET nejsou prostředky vynaložené na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Navíc stát 

Nevyhověno. 
V souvislosti se zavedením evidence tržeb byla zavedena pro fyzické 
osoby podnikající také sleva na dani ve výši až 5.000,- Kč. Primární cíl, 
ze kterého budou profitovat všichni podnikatelé, je pak narovnání 
podnikatelského prostředí a sekundárně jím může být snížení daní, které 
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podnikatelům a živnostníkům svévolně předepsal pořízení něčeho, co 
je pro ně ohrožující, co jim komplikuje práci a stojí je to čas.  
Žádáme, aby stát nabídl podnikatelům, že jim podložené náklady na 
vyžádání uhradí. 

bude realizováno také plošně, napříč segmenty. 
 

107. Podnikatelské 
odbory – Unie 

podnikatelských a 
živnostenských 

spolků 

16. D 9. Vrátit se k zákonné praxi, že se účtenka vydává na vyžádání 
zákazníkem  
Dlouho platil předpis, že účtenku je podnikatel povinen vydat, pokud o 
to zákazník požádá. Dnes je praxe taková, že podnikatel je vždy 
povinen účtenku vystavit, a přitom nejméně 80% zákazníků vystavení 
účtenky odmítá nebo ji neodebírá. Jedná se tedy o ryzí formalismus, je 
to opět jen zbytečná a demotivující povinnost podnikatelů. Navíc se při 
prosazování EET podařilo poštvat část veřejnosti proti podnikatelům a 
živnostníkům a tato část veřejnosti opakuje po státních úřednících, že 
podnikatelé kradou a že krátí tržby. Bylo by tedy dobré, možná 
žádoucí, dát těmto občanům možnost, aby se zapojili do kontroly 
podnikatelů tím, že budou žádat účtenky. To je nejjednodušší a 
nejlevnější kontrolní mechanizmus, který je k dispozici. 

Nevyhověno. 
Smyslem a účelem této povinnosti je především zabezpečení určitých 
kontrolních mechanismů a v neposlední řadě i zlepšení postavení 
zákazníka – spotřebitele. V souladu s ochranou spotřebitelů je zajistit, 
aby zákazník ke každé transakci získal účtenku, u které bude pouze na 
jeho uvážení, zda ji převezme, či nikoliv. Na rozdíl od jiných států 
zvolilo Ministerstvo financí pouze povinnost účtenku vystavit bez toho, 
že by stanovilo pro zákazníka povinnost účtenku převzít a držet. 
 

131. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1. Z A. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka: V § 11a odst. 1 písm. c) navrhujeme následující znění: 
§ 11a, odst. 1 c) : výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb 
nepřesahuje za posledních 12 kalendářních měsíců 500 000 Kč a 
předpokládaná výše těchto příjmů v následujících 12 kalendářních 
měsících nepřesahuje 500 000 Kč. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s kritériem, stanoveným v § 11a odst. 1 c) ve 
výši 200 000 Kč příjmů poplatníka z evidovaných tržeb za uplynulých 
12 kalendářních měsíců. AMSP ČR považuje navržený limit 200 tisíc 
za příliš nízký a dlouhodobě požaduje hranici 500 000 Kč. Limit 
200 000 by dával smysl u zaměstnanců, kteří si jako OSVČ pouze 
přivydělávají, ale spíše jen v některých případech s nízkými nebo 
žádnými náklady na podnikání. 
Avšak pro poplatníky, kteří mají příjem jenom z podnikání, by náklady 
na pořízení pokladního zařízení, náklady na internetové připojení a SW 
a jeho aktualizaci znamenaly při tržbách již kolem 300 – 400 tisíc 
ročně ohrožení jejich podnikání. K tomu je nutné brát v potaz, že 
podnikatel má i další nezanedbatelné výdaje, které musí hradit, podle 
oboru činnosti např. nájmy, energie, odpady a další. Pokud chceme 
udržet podnikání zejména na venkově či podnikání lidí 
v předdůchodovém věku, nelze vytvářet další bariéry zvyšováním 
nákladů na online evidenci tržeb. To se týká i těch, kteří chtějí teprve 
začít podnikat, ať už v řemeslech, obchodu či službách. 

Nevyhověno. 
Za účelem zpřístupnění zvláštního režimu širšímu okruhu podnikatelů 
bylo upuštěno od limitu počtu transakcí a počet zaměstnanců byl 
navýšen na 2. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považuje se nastavený limit za dostačující. 
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Vzhledem k výše uvedenému proto navrhujeme stanovit horní hranici 
kritéria pro povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu v celkové výši 
tržeb podléhajících evidenci 500 000 Kč, tak jak bylo již mnohokrát 
navrhováno. 

131. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

2. Z A. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka: § 23a odst. 1 b) 
Navrhujeme § 23a odst. 1 b) zcela vypustit. 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s požadavkem § 23a odst. 1 b) vést evidenci 
denních tržeb s povinností zaznamenat do evidence tržbu nejpozději do 
24 hodin od uplynutí daného dne.  Představa, že poplatník vypisuje 
každý den okolo 10 – 20 tržeb (podle kritéria 1000 tržeb za 12 měsíců) 
je naprosto nepřijatelná a jedná se o nepřiměřený a zatěžující 
požadavek, který ani nemůže mít oporu v usnadnění kontrolní činnosti. 
Dokumenty potřebné pro kontrolu (stejnopisy účtenek) je poplatník 
povinen uchovávat a tyto stejnopisy umožňují kontrolu denních tržeb i 
v souvislosti s provedenými kontrolními nákupy.  
Jsme toho názoru, že je věcí podnikatele, jak si uspořádá přehled o 
denních tržbách a vydaných účtenkách. Také v případě, že si 
podnikatel vede heslovitě přehled o tržbách v souladu s požadavkem § 
97 zákona č. 280/2009, Sb., daňového řádu, může tak činit způsobem, 
který mu nejvíce vyhovuje a nejméně zatěžuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Požadavek byl vypuštěn. 

131. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

3. Z A. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka: § 23a odst. 1 c) 
Zásadně nesouhlasíme s povinností podat správci daně za každý 
kalendářní měsíc oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním 
režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního měsíce. Jak je 
stanoveno v návrhu zákona v § 23a odst. 1 c). 
Navrhujeme, aby perioda zasílání oznámení o tržbách evidovaných ve 
zvláštním režimu byla stanovena minimálně na tři měsíce. Jde o další 
papírování, zasílání formulářů a zvyšování administrativní zátěže 
podnikatelů. Je velký rozdíl, má-li podnikatel zasílat 12 
formulářů/hlášení, nebo jen 4. 
Navrhujeme následující znění § 23a odst. 1 c): 
c) podat správci daně za každé tři kalendářní měsíce oznámení o 

tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí 
tříměsíčního období. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
Pozn.: Nově by bylo navrhované ustanovení označeno jako § 23a odst. 
1 b) namísto vypuštěného dle požadavku v připomínce č. 2. 

Vyhověno. 
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu bude podáváno 
čtvrtletně. 
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131. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

4. Z A. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka: § 23a, odst. 3: 
Navrhujeme § 23a odst. 3 zcela vypustit. 
Odůvodnění: 
V souvislosti se shora uvedeným návrhem vypustit povinnost 
poplatníka podávat měsíční hlášení (oznámení o tržbách evidovaných 
ve zvláštním režimu) stanovenou v § 23a odst. 1 b) návrhu zákona by 
denní evidence o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu nebyla 
prováděna. Poplatník by uchovával pouze stejnopisy účtenek. Tento 
postup by umožňoval následnou kontrolu správcem daně. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Pozn.:  
V číslování odstavců § 23a by na základě této změny došlo 
k přečíslování a odstavec s názvem „Oznámení o tržbách evidovaných 
ve zvláštním režimu lze podat“ by tak měl nově číslo 3 namísto č. 4. 

Vyhověno. 
Povinnost byla vypuštěna. 

131. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

5. D B. Další připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka: § 11a odst. 1 písm. a) 
Podmínka uvedená v § 11a odst. 1 písm. a) stanoví, že povolení pro 
evidování tržeb ve zvláštním režimu může být vydáno poplatníku, 
který není plátcem DPH. 
Někteří podnikatelé (např. fyzické osoby provozující malé tiskárny a 
další malovýrobci), ač mají příjmy hluboko pod hranicí stanovenou 
zákonem o dani z přidané hodnoty pro povinnost registrace 
k plátcovství DPH, volí dobrovolné plátcovství DPH s ohledem na 
model podnikání, resp. jsou k tomu vedeni požadavky potenciálních 
obchodních partnerů. Tržby v hotovosti jsou u těchto podnikatelů spíše 
výjimkou. 
Vzhledem k uvedenému považujeme za žádoucí, aby dobrovolní plátci 
DPH mohli využít možnost požádat o povolení evidovat tržby ve 
zvláštním režimu stejně jako neplátci.  
Shora popsané případy jsou ve zřejmém rozporu vůči původnímu 
záměru podmínky stanovené § 11a odst. 1 písm. a) v předloženém 
návrhu zákona. Z toho důvodu navrhujeme, aby forma dobrovolného 
plátcovství DPH byla výslovně uvedena v důvodové zprávě k návrhu 
zákona jako výjimka a jasným způsobem tak bylo definováno, že pro 
tyto případy platí možnost požádat o povolení evidovat tržby ve 
zvláštním režimu, jak je umožněno pro neplátcům DPH. 
Tato připomínka není zásadní 

Nevyhověno. 
Nezbytnost evidenční povinnosti měla být dle nálezu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 26/16 opětovně zvážena u skupin se specifickou nebo co do 
rozsahu malou podnikatelskou činností.  Pokud daný poplatník dospěje 
k závěru, že je pro něj výhodnější stát se dobrovolně plátcem DPH, pak 
musí počítat s  větším rozsahem vykazovaných povinností  - nejedná se 
tak o skupinu osob, vůči které mířil požadavek Ústavního soudu – 
plošné rozvolnění evidenční povinnosti zvláštním režimem vůči těmto 
subjektům tedy dle našeho názoru není na místě. 
 

134. Asociace 
soukromého 

zemědělství ČR 

1. D ASZ ČR trvá na svém stanovisku k elektronické evidenci tržeb (EET), 
které je od počátku projednávání návrhu na její zavedení odmítavé. Ze 
zkušeností víme, že zejména na venkově se v praxi potvrdilo, že tento 

Nevyhověno. 
Relevance existence zákona o evidenci tržeb byla předmětem přezkumu 
ze strany Ústavního soudu, který mj. konstatoval, že jde o legitimní 
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zákon přináší zejména drobným podnikatelům nadměrnou 
byrokratickou zátěž a finanční náklady. To v kombinaci s přísným 
sankčním systémem zapříčinilo ukončení podnikání mnoha stovek 
menších subjektů zejména na venkově. Přínos EET pro státní kasu v 
podobě vyššího daňového výběru, který byl jedním z hlavních 
argumentů Vlády pro její zavedení, je přitom velmi nejasný a celkový 
efekt zavedeného opatření zejména na sféru menšího a středního 
podnikání je spíše negativní.  
Zároveň si dovolujeme upozornit, že zatím zcela chybí zevrubná 
analýza dosavadního systému fungování EET včetně finančních 
nákladů a praktických problémů, které dopadají zejména na 
mikropodniky a drobné podnikatele, což ostatně uvádí i analýza Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.  
 
Vážená paní ministryně, ASZČR z výše uvedených důvodů trvá na 
žádosti o zrušení zákona o evidenci tržeb jako celku. 

nástroj správy daní.  
Dle dostupných statistických údajů nedošlo po zavedení evidence tržeb 
k nárůstu počtu podnikatelů, kteří by v jeho důsledku ukončili svou 
podnikatelskou činnost. Pokud dochází k ukončení činnosti, pak se i dle 
statistických dat jedná o běžnou fluktuaci, která nevybočuje 
z dlouhodobého průměru. 

142. Český svaz pivovarů 
a sladoven 

1. Z § 11a, odst. 1, písm. b) – zásadní připomínka 
Ustanovení navrhujeme vypustit. Podle našeho názoru je věcí 
provozovatele příslušného podniku, zda mu s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb bude vypomáhat jeden či více zaměstnanců. Je 
třeba zdůraznit, že provoz lze zajistit, s ohledem na předpokládanou 
nižší intenzitu provozu uvedeným ustanovením dotčených provozoven, 
i prostřednictvím více zaměstnanců s částečným pracovním úvazkem, 
případně pomocí zaměstnanců mimo pracovní poměr. Tento jev může 
být častý právě u vesnických hospod a obdobných zařízení, kde se dá 
předpokládat veliký rozdíl ve vytíženosti podniku v rámci jednoho 
týdne i v rámci jednoho dne. Pokud navrhovatel trvá na omezení 
počtem zaměstnanců, navrhujeme, aby byl text upraven následujícím 
způsobem: „poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více 
než 2 zaměstnanci na plný úvazek v rozsahu 40 hodin týdně, 
případně s více zaměstnanci, zaměstnanými na částeční pracovní 
úvazek, souhrn jejichž pracovních úvazků překračuje 80 hodin 
týdně. Toto omezení se netýká případů, kdy je další zaměstnanec 
zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na 
straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem.“ 

Vyhověno jinak. 
Počet zaměstnanců byl stanoven na 2. 

142. Český svaz pivovarů 
a sladoven 

2. Z § 11a odst. 1, písm. c) – zásadní připomínka 
Nesouhlasíme s vší příjmů poplatníka z evidovaných tržeb za 
posledních 12 kalendářních měsíců na úrovni 200 000 Kč. Tato částka 
je vysoce podhodnocena. Navrhujeme proto zvýšit limit evidovaných 
tržeb alespoň na 500.000,- Kč ročně, což by daleko lépe odráželo 
možnou ekonomickou udržitelnost příslušného provozu. Provozovatel 
restaurace z tržeb nehadí jen nákup podávaných potravin a nápojů, ale 

Vysvětleno. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považujeme nastavený limit za dostačující. 
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zpravidla i nájemné, energie, mzdu zaměstnanců a další nezbytné 
výdaje, k jejichž pokrytí částka 200.000,- Kč. nepostačuje. 
Navrhovaný limit by nesplňovala ani vesnická hospoda s otevírací 
dobou 2 dny v týdnu a návštěvností cca 15 hostů denně při útratě kolem 
150,-Kč na jednoho hosta, což zhruba odpovídá běžné útratě 
pravidelných hostů tradiční venkovské hospody. Uvedené ustanovení 
s limitem tržeb do 200.000,- Kč postrádá pro tradiční českou hospodu 
smysl a nemůže vést k podpoře jejího zachování. 
Je-li prioritou této vlády podpořit život na venkově, sociální roli 
venkovských provozoven a obslužnost venkova, která stojí a padá na 
těchto malých podnikatelích, kteří – mimo jiné – v důsledku 
nepřiměřenosti povinnosti EET ukončili svou podnikatelskou činnost, 
pak musí limit reflektovat realitu příjmů v těchto oblastech. 
Navrhujeme proto v souladu s doporučením Asociace malých a 
středních podnikatelů a živnostníků stanovit hranici v úrovni 500 000 
Kč.  

 

142. Český svaz pivovarů 
a sladoven 

3. Z § 11a, odst. 1, písm. d) – zásadní připomínka 
K uvedenému ustanovení máme výhrady obdobného rázu, jako 
k ustanovení § 11a odst. 1, písm. c). Podle našeho názoru je nereálné 
provozovat vesnickou hospodu či obdobnou provozovnu s limitem 
1000 evidovaných tržeb ročně, neboť tento limit, opět u hospody 
otevřené dva dny v týdnu, představuje necelých 10 tržeb denně, tedy 
maximálně 10 platících hostů denně. Takový limit opět vylučuje 
možnost aplikace uvedeného ustanovení na běžnou drobnou vesnickou 
hospodu provozovanou zpravidla o víkendech pro potřeby místních 
obyvatel. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme uvedené ustanovení vypustit a 
regulaci zajistit pouze prostřednictvím ust. § 11a odst. 1, písm. c), což 
považujeme za plně postačující k dosažení účelu omezení. 

Vyhověno. 
Limit počtu transakcí byl vypuštěn. 

147. Potravinářská 
komora ČR 

1. Z K ustanovení § 11a odst. 1 písm. b): 
Ustanovení navrhujeme vypustit.  
Odůvodnění: Podle našeho názoru je věcí provozovatele příslušného 
podniku, zda mu s prodejem zboží nebo poskytováním služeb bude 
vypomáhat jeden či více zaměstnanců. Provoz lze zajistit, s ohledem na 
předpokládanou nižší intenzitu provozu uvedeným ustanovením 
dotčených provozoven, i prostřednictvím více zaměstnanců s 
částečným pracovním úvazkem, případně pomocí zaměstnanců mimo 
pracovní poměr. Tento jev může být častý právě u vesnických hospod a 
obdobných zařízení, kde se dá předpokládat velký rozdíl ve vytíženosti 
podniku v rámci jednoho týdne i v rámci jednoho dne.  
Pokud předkladatel novely trvá na omezení počtem zaměstnanců, 
navrhujeme, aby byl text upraven následovně: „poplatník neprovozuje 

Vyhověno jinak. 
Počet zaměstnanců byl stanoven na 2. 
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podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci na plný pracovní 
úvazek v rozsahu 40 hodin týdně, případně s více zaměstnanci, 
zaměstnanými na částečný pracovní úvazek, souhrn jejichž pracovních 
úvazků překračuje 80 hodin týdně. Toto omezení se netýká případů, 
kdy je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání 
překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené 
zaměstnancem.“. 

147. Potravinářská 
komora ČR 

2. Z K ustanovení § 11a odst. 1 písm. c): 
Navrhujeme zvýšit limit evidovaných tržeb alespoň na 500 000,-Kč 
ročně. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme s výší příjmů poplatníka z evidovaných 
tržeb za posledních 12 kalendářních měsíců na úrovni 200 000 Kč. 
Tato částka je podle našeho názoru vysoce podhodnocena.  
Navrhujeme proto zvýšit limit evidovaných tržeb tak, aby lépe odrážel 
možnou ekonomickou udržitelnost příslušného provozu.  
Provozovatel restaurace z tržeb nehradí jen nákup podávaných potravin 
a nápojů, ale zpravidla i nájemné, energie, mzdu zaměstnanců a další 
nezbytné výdaje, k jejichž pokrytí částka 200.000,-Kč nepostačuje. 
Navrhovaný limit by nesplňovala ani vesnická hospoda s otevírací 
dobou 2 dny v týdnu a návštěvností cca 15 hostů denně při útratě kolem 
150,-Kč na jednoho hosta, což zhruba odpovídá běžné útratě 
pravidelných hostů tradiční venkovské hospody. Uvedené ustanovení s 
limitem tržeb do 200 000,-Kč postrádá pro tradiční českou hospodu 
smysl a nemůže vést k podpoře jejího zachování. Je-li prioritou 
podpořit život na venkově, sociální roli venkovských provozoven a 
obslužnost venkova, která stojí a padá na těchto malých podnikatelích, 
kteří – mimo jiné - v důsledku nepřiměřenosti povinnosti EET ukončili 
svou podnikatelskou činnost, pak musí limit reflektovat realitu příjmů v 
těchto oblastech. Navrhujeme proto v souladu s doporučením Asociace 
malých a středních podnikatelů a živnostníků stanovit hranic v úrovni 
500 000,-Kč. 

Vysvětleno. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem, a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považujeme nastavený limit za dostačující. 
 

147. Potravinářská 
komora ČR 

3. Z K ustanovení § 11a odst. 1 písm. d): 
Navrhujeme uvedené ustanovení vypustit a regulaci zajistit pouze 
prostřednictvím ustanovení § 11a odst. 1 písm. c). 
Odůvodnění: Podle našeho názoru je nereálné provozovat vesnickou 
hospodu či obdobnou provozovnu s limitem 1000 evidovaných tržeb 
ročně, neboť tento limit, opět u hospody otevřené dva dny v týdnu, 
představuje necelých 10 tržeb denně, tedy maximálně 10 platících 
hostů denně. Takový limit opět vylučuje možnost aplikace uvedeného 
ustanovení na běžnou drobnou vesnickou hospodu provozovanou 
zpravidla o víkendech pro potřeby místních obyvatel.   

Vyhověno. 
Limit počtu transakcí byl vypuštěn. 
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147. Potravinářská 
komora ČR 

4. Z K ustanovení § 23a odst. 1 písm. b): 
Navrhujeme tento bod vypustit.  
Odůvodnění: Nesouhlasíme s požadavkem vést evidenci denních tržeb 
s povinností zaznamenat do evidence tržbu nejpozději následující den 
po uskutečnění tržby.  Představa, že poplatník, který podnikatelskou 
činnost vykonává občasně, jako přivýdělek a/nebo často k jiné hlavní 
činnosti, která je zdrojem jeho příjmů, vypisuje každý den evidenci 
několik tržeb je nepřijatelná a jedná se o nepřiměřený a zatěžující 
požadavek v rozporu s cílem celého tzv. papírového režimu. 
Dokumenty potřebné pro kontrolu (stejnopisy účtenek) je poplatník 
povinen uchovávat a tyto stejnopisy umožňují kontrolu denních tržeb i 
v souvislosti s provedenými kontrolními nákupy (na účtence je, mimo 
jiné, uvedeno datum a čas přijetí tržby). 

Vyhověno. 
Povinnost vést evidenci denních tržeb byla vypuštěna. 

149. Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

1. D Naše organizace, hájící zájmy osob s těžkým zrakovým postižením, 
vyslovuje souhlas a podporu navržené novele. 

Bere se na vědomí. 

149. Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

2. D Oceňujeme, že bod 8. návrhu, který mj. zařazuje tržby daňových 
poplatníků, prakticky nebo úplně nevidomých a hluchoslepých držitelů 
průkazu ZTP/P, mezi tržby z evidence vyloučené, je formulován 
shodně se zrušovaným nařízením vlády č. 376/2017 Sb. 

Bere se na vědomí. 

154. Svaz obchodu a 
cestovního ruchu ČR 

1. D OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
V novele zákona není řešeno mylné vystavení účtenky z bloku účtenek 
(pokažená účtenka při jejím vyplňování). Mělo by být jasně stanoveno, 
že pokažené účtenky, stejně jako účtenky stornované z jakéhokoli 
důvodu, musí být uchovány plátcem daně pro případ budoucí kontroly 
ze strany správce daně a musí na nich být napsáno slovo „storno“. 
(Samozřejmě, jde o návrh, takže jakékoli jiné řešení nesprávně 
vyhotovených nebo stornovaných účtenek z bloku je jen otázkou 
nalezení jakéhokoli vhodného řešení, které co nejméně zatíží plátce 
daně.) 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla v tomto směru doplněna. 
 

154. Svaz obchodu a 
cestovního ruchu ČR 

2. D OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
V zákoně také není řešena otázka případné ztráty bloku účtenek, nebo 
některé účtenky z bloku. Zde by měla být stanovena povinnost hlásit 
ztrátu účtenky, či účtenek, správci daně, přičemž by měla být stanovena 
i přiměřená lhůta, např. 3 pracovních dnů. Praktické by bylo i to, pokud 
by se mohla taková ztráta hlásit správci daně i prostřednictvím 
Czechpointu, nebo telefonicky přímo správci daně. 

Vysvětleno. 
Oznámení zničení či ztráty bloku účtenek bude součástí oznámení podle 
§ 23c zákona o evidenci tržeb. 

154. Svaz obchodu a 
cestovního ruchu ČR 

3. D OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
V neposlední řadě by bylo vhodné zvážit řešení této problematiky u 
malých podnikatelských subjektů podobně jako třeba v Rakousku, aby 
se minimalizovala administrativa (zde by ovšem bylo vhodné se věcí 

Vysvětleno. 
Rakouský model je postaven na principu registračních pokladen, 
principy, na kterých stojí nelze bez dalšího přenést do českého prostředí 
evidence tržeb. Ač Ministerstvo financí rakouský model zná, při 
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podrobněji zabývat, protože rakouské řešení nemusí být kompatibilní 
s českým EET). 

přípravě zvláštního režimu vycházelo především z požadavků nálezů 
Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16. 

154. Svaz obchodu a 
cestovního ruchu ČR 

4. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKA 
V Příloze č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. – v Seznamu služeb 
podléhajících druhé snížené sazbě daně – doplnění textu do  
 
CZ-CPA Popis služby 
 
55  Ubytovací služby  (viz příloha) 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že uvedená změna je vhodná pro zohlednění charakteru 
služby, která je převážnou částí službou s vysokým podílem lidské 
práce, která je hůře kvantifikovatelná v porovnání s výrobním sektorem 
či přímo poskytovanými službami, neboť zahrnuje řadu činností 
doprovodných, které samy o sobě nejsou v ceně služby zahrnuty. 
 
Důležitým motivem je i potřeba oživení trhu ubytovacích služeb, které 
jsou významným zaměstnavatelem i v regionech, kde je kupní síla 
obyvatel nižší a jedná se o regiony mimo tradiční rekreační oblasti. 
Právě tam přináší potřebné oživení i přesto, že obsazenost je nižší, než 
ve větších sídlech a podílí se tak na určité formě distribuce příjmů a 
bohatství napříč celou Českou republikou, nikoliv jen v hlavních a 
tradičních turistických oblastech. 

Nevyhověno. 
Cílem novely je naplnit programové prohlášení Vlády České republiky. 
Součástí tohoto prohlášení je pouze snížení sazby daně u stravovacích 
služeb, nikoliv u ubytovacích služeb. 

156. Svaz účetních 1. D K bodu 8 resp. 9.: Bod 8 se ve své druhé části věnuje odstranění výtky 
Ústavního soudu, že výjimky z povinnosti elektronické evidence by 
měly být ukotveny v zákoně a nikoliv v normách nižšího stupně. 
Vzhledem k tomu, že je veřejně deklarováno, že není zájem postihovat 
veřejně prospěšné poplatníky povinností EET a v metodickém pokynu 
je jednoznačně určena hranice, při jejímž splnění veřejně prospěšný 
poplatník není povinen tržby podle tohoto zákona evidovat, navrhuji 
pro zvýšení právní jistoty převést toto kritérium do zákona a to 
konkrétně v rámci bodu 9. do § 12 zařadit odstavec 5 se zněním: 
 
(5) Vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků se 
pro účely tohoto zákona považuje za drobnou, pokud tržby zakládající 
rozhodný příjem dle § 4 splňující formální podmínky dle § 5 s výjimkou 
tržeb vyloučených dle ostatních ustanovení § 12 nepřesáhly 
v uplynulém kalendářním roce 300 000 Kč nebo nepřesáhly 5 % 
celkových výnosů. Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, 
který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího 
roku, může provést kvalifikovaný odhad.  

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí se domnívá, že návrh v textu připomínky je příliš 
kazuistický a neumožňuje zohlednit individuální okolnosti poplatníka. 
Limity uvedené v Metodickém pokynu jsou pouze orientační a 
vyjadřují názor správce daně k tomu, za jakých okolností bude danou 
vedlejší podnikatelskou činnost považovat ze svého pohledu za 
drobnou. 
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156. Svaz účetních 2. D K bodu 7.:Pokud bude zaveden institut Zvláštního režimu, bylo by 
vhodné umožnit tento režim poplatníkům, kteří přijímají tržby velmi 
zřídka (většinou jako náhradní řešení za bankovní převod ve 
speciálních případech), ale přitom se nejedná o ojedinělé tržby dle 
Metodického pokynu. Typickým případem jsou poplatníci, kteří běžně 
prodávají svá plnění na faktury placené bankovním převodem a 
několikrát do měsíce nebo jen několikrát do roka přijmou platbu 
v hotovosti nebo zálohu v hotovosti. Z toho důvodu navrhuji do § 11a 
zařadit odstavec 2: 
(2) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro 
evidování tržeb ve zvláštním režimu, pokud poplatník za posledních 12 
kalednářních měsíců uskutečnil nejvýše 50 evidovaných tržeb a 
předpokládaný počet těchto tržeb v následujících 12 kalendářních 
měsících nepřesahuje 50. 
a v souvislosti s tím: 
přečíslovat odstavce 2 až 8 na 3 až 9; 
doplnit v § 11a za text „odstavce 1 písm. b) až d)“ text „nebo odstavce 
2“ a nahradit v § 11a odst. 8 text „odstavce 5“ za text „odstavce 6“. 

Vysvětleno. 
Co se týče obratového limitu, je nezbytné vzít v potaz, že se počítá 
toliko z tržeb realizovaných v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným 
obdobným způsobem a že se do něj tedy nezapočítávají zejména platby 
platební kartou nebo platby převodem. S ohledem na nárůst 
bezhotovostních plateb (a zájem rozvoj bezhotovostních plateb 
podporovat) považujeme nastavený limit za dostačující. 
Pokud subjekt v rámci zřídkavých plateb dodrží definovaný limit, může 
za stanovených podmínek využít zvláštního režimu. 

156. Svaz účetních 3. D K bodu 7.: V § 11a odst. 1 podmínka b) postrádá logiku, proč by měl 
být jinak posuzován poplatník, který zaměstnává 2 zaměstnance na 
poloviční úvazek a jinak poplatník zaměstnávající 1 zaměstnance na 
plný úvazek. Dále znemožňuje poplatníkovi zaměstnávajícímu 1 
zaměstnance sjednat dohodu o provedení práce na příležitostné pokrytí 
výkyvu poptávky nebo zaopatření netypického úkolu. V principu 
znemožňuje i poplatníkovi bez zaměstnanců sjednat pro pokrytí 
momentálních potřeb dvě dohody o provedení práce, které by se 
překrývaly. Je zde potencionální nebezpečí, že pro zachování možnosti 
Zvláštního režimu budou tyto případy obcházeny jinou formou úhrad 
za provedenou příležitostnou práci, což určitě není žádoucí. Navíc 
skutečnost, kolik lidí je souběžně v jednom okamžiku zaměstnáno u 
poplatníka, nemá obecně vliv na strukturu tržeb. Ani z důvodové 
zprávy nevyplývá, proč bylo toto omezení zvoleno. Z těchto důvodů 
navrhuji: 
text písmene b) zcela vypustit a v souvislosti s tím: 
přečíslovat písmena c) a d) na b) a c) 
nahradit v § 11a text „odstavce 1 písm. b) až d)“ za text „odstavce 1 
písm. b) a c)“ 

nebo (variantní řešení) nahradit text písmene b) za: 
b) průměrný přepočtený počet zaměstnanců poplatníka není vyšší než 
1,2. 

Vyhověno jinak. 
Počet zaměstnanců se zvyšuje na 2. 

156. Svaz účetních 4. D K bodu 23.: Z důvodové zprávy vyplývá, že za měsíce, kdy poplatník 
neprovedl tržbu, nemá povinnost podat oznámení, z textu zákona však 

Vyhověno.  
Ustanovení bylo upraveno takto: 
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toto neplyne. Z tohoto důvodu navrhuji v § 23a odst. 1 písm. c)  
„c) podat správci daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém uskutečnil 
alespoň jednu tržbu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním 
režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního měsíce. 

c) podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil 
nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o 
tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí 
tohoto kalendářního čtvrtletí. 

 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - 
Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Česká národní banka, Česká stomatologická komora, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a 
katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář 
prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Konfederace umění a kultury, Krajský úřad Jihočeského kraje, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných 
rezerv, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky – Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, 
Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českého pokeru, Asociace osobního prodeje, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pokerových hráčů ČR, Asociace provozovatelů 
kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů kurzových sázek, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Asociace společností provozujících casina v ČR, 
Česká asociace mezinárodních expresních přepravců, Česká komora loterního průmyslu, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravské sdružení trafikantů, Fórum cestovního ruchu, 
Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České pirátské strany, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, 
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, 
Poslanecký klub Starostové a nezávislí, Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, Poslanecký klub TOP 09, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů, Sdružení podnikatelů a živnostníků, Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů, Společenství autodopravců Čech a Moravy, 
Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Unie herního průmyslu ČR, Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora v České republice, Asociace lanové dopravy, Asociace pro kapitálový trh, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace 
veřejně prospěšných organizací, z.s., Česká asociace elektronických komunikací, Česká asociace telekomunikací, Česká bankovní asociace, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-
německá obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, ICT Unie, z.s., Národní rada osob se zdravotním postižením, O2 Czech Republic a.s., Občanské sdružení majitelů 
domů v ČR, Sdružení pro internetový rozvoj v ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz 
chemického průmyslu, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Zemědělský svaz ČR 
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	ze dne ... 2018,
	kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů



