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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

1. K úplnému zrušení elektronické evidence tržeb 

Požadujeme zachovat elektronickou evidenci tržeb na dobrovolné bázi – tak, jak je za nynějšího stavu. 

A zároveň hledat další možnosti výhod digitalizace a využívání dobrovolně tohoto systému.  

 

Odůvodnění: 

Elektronická evidence tržeb (EET) je již delší dobu de facto pozastavena, nicméně řada subjektů EET nadále 

využívá. Mnohé firmy uzpůsobily zavedení EET své informační systémy a nynější zrušení by pro ně 

znamenalo dodatečné náklady na technické úpravy. Ponechání dosavadního stavu, tj. evidence na 

dobrovolné bázi, považujeme za vhodné řešení. Firmy, které EET nechtějí, k němu nebudou nuceny 

a podniky, které již vynaložily značné náklady na zavedení evidence, budou tento systém moci kontinuálně 

využívat. Ponechání dobrovolného EET může být v konečném důsledku přínosné i pro finanční správu 

z důvodu snadnější kontroly tržeb a poskytování cenných informací o reálných transakcích v ekonomice.  

 

Vláda by měla usilovat o propojení systémů a zajištění výhod digitalizace, kde na systém EET mohou být 

navázány i další výhody – např. předvyplnění formulářů pro daňové přiznání s využitím údajů z EET, 

informování firem o překročení limitu pro plátcovství DPH, snížení zátěže podnikatelů využívajících EET 

plynoucí z kontrol (větší cílenost a menší zatíženost firem kontrolami) apod. Vláda by se měla snažit 

nabídnout firmám zjednodušení a výhody. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 

Následující připomínky jsou doporučením, necháváme na MF a vládě, jakou formu zachování dobrovolnosti 

zvolí a jaké výhody firmám v této souvislosti nabídne. Jak je uvedeno v zásadní obecné připomínce – čisté 

zrušení systému EET bude znamenat pouze dodatečné náklady pro některé podniky a nevyužívá možnosti, 

které to může přinést. Alespoň dobrovolný režim by proto vláda měla zachovat. Jsme připraveni na další 

diskuse. 
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1. K části první o zrušení zákona o evidenci tržeb a souvisejících právních předpisů 

Navrhujeme nové znění: 

Čl. I 

Zrušují se: 

1. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 

2. Část dvě stě třicátá devátá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, 

včetně nadpisu. 

3. Část první zákona 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, 

včetně nadpisů. 

4. Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu. 

5. Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence 

tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. 

6. Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence 

tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu 

poplatníka. 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme prodloužit dosavadní dobrovolné využívání elektronické evidence tržeb (dále viz. 

připomínka č. 2). Za tímto účelem se ruší pouze část zákona č. 183/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

(v oblasti EET) z důvodu, že pozbyl relevanci.  

 

Tato připomínka je doporučující 

 

2. K § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu (ve znění pozdějších předpisů) 

Navrhujeme nové znění: 

(1)Subjekt evidence tržeb není povinen 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 30. června 2022. 

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb. Subjekt, 

který vede evidenci tržeb dobrovolně, není povinen 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. 

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost 

a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022. 

 

 

 



 

3 

Odůvodnění: 

Text přepracován ve smyslu ponechání současného stavu, tj. dobrovolné elektronické evidence tržeb, 

která ale není časově omezená. Subjekt, který bude nadále vést EET, by neměl být vystaven žádným 

pokutám ani sankcím souvisejícím s (často formálním) porušením pravidel.  

 

Tato připomínka je doporučující. 


