
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Jana Pošváře, Ondřeje 

Profanta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 222) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 24. července 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

1. Vláda je toho názoru, že omezení okruhu povinných subjektů na plátce daně z přidané 

hodnoty je příliš zužující s ohledem na potřebné naplnění efektivity zákona. Stanovení 

podmínky plátcovství daně z přidané hodnoty pro vznik povinnosti evidovat tržby by bylo 

kontraproduktivní z toho důvodu, že povinná registrace k dani z přidané hodnoty 

při dosažení hranice obratu 1 mil. Kč ročně je často obcházena právě vykazováním 

nižších tržeb. Podle poznatků vlády více než 60 % všech podnikatelů deklaruje dokonce 

obrat nižší než 0,5 mil. Kč. Při navrhovaném obratu 1 mil. Kč by se výjimka týkala 

naprosté většiny podnikatelů a evidence tržeb by zcela ztratila efektivitu a působila 

by dokonce proti naplnění základního cíle, kterým je narovnání podnikatelského 

prostředí. Stanovení podmínky plátcovství daně z přidané hodnoty pro vznik povinnosti 

evidovat tržby by také otevřelo prostor pro obcházení evidenční povinnosti umělým 

dělením podnikatelské činnosti jednoho podnikatele na více subjektů tak, aby se žádný 

z nich nestal plátcem daně z přidané hodnoty. 

2. Změna zákona o evidenci tržeb je koncepčně řešena v rámci vládního 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 

(sněmovní tisk č. 205). Tento vládní návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu, 

sp. zn. Pl. ÚS 26/16, ze dne 12. prosince 2017 a eliminuje nepřiměřený dopad a zátěž 

evidence tržeb na skupinu podnikatelů s malým rozsahem podnikatelské činnosti. 
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