
 
STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Věry Kovářové, Stanislava 

Juránka, Jana Skopečka, Miroslava Kalouska, Jana Hrnčíře a dalších na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 256/2019 Sb., 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. 783) 

 
Vláda na své schůzi dne 1. dubna 2020 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 256/2019 Sb., 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, a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko, a to 
z následujících důvodů: 

1. Vláda konstatuje, že v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na území České 

republiky již byl na základě návrhu vlády přijat zákon č. 137/2020 Sb., o některých 

úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Uvedený 

zákon již také dnem 27. března 2020 nabyl účinnosti. Zákon stanoví, že subjekt evidence 
tržeb není povinen: 

i. plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti 

zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, 

aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 
března 2020; 

ii. plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců 

ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020. 

 

2. Vláda považuje uvedené řešení přijaté na základě jejího návrhu za plně dostačující. 

Omezují se jím administrativní povinnosti poplatníků, a to po celou dobu trvání nouzového 
stavu a v určitém rozsahu ještě i po dobu dalších 3 měsíců.  

3. Doba 3 měsíců (po skončení nouzového stavu) představuje dostatečně dlouhé období 
k tomu, aby se i subjekty spadající do poslední vlny evidence tržeb (resp. 3. a 4. vlny) 

připravily na evidování tržeb. Velká část takových subjektů si již zažádala o autentizační 

údaje či o povolení evidování ve zvláštním režimu a jsou i po technické stránce na 

evidenci tržeb v podstatě již připraveny.  

4. S ohledem na výše uvedené shledává vláda poslanecký návrh zákona neopodstatněným. 
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