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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. 

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.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 


