
V. 

Teze návrhu vyhlášky č. ... /2015 Sb., kterou se provádí zákon č. ... /2015 Sb., o evidenci 

tržeb 

Obsahem § 5, 12, 13, 20 a 43 návrhu zákona č. ... /2015 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „návrh 

zákona“), jsou ustanovení, která zmocňují Ministerstvo financí k vydání prováděcí vyhlášky. 

Ministerstvo financí předkládá spolu s návrhem zákona teze vyhlášky v tomto navrhovaném 

rozsahu. 

Výjimky z evidování tržeb (k provedení § 5 zákona): 

 Navržená úprava představuje potenciální možnost výjimek z režimu evidence tržeb. Tímto 

způsobem mohou být vymezeny tržby, které budou z režimu evidování tržeb zcela 

vyloučeny. Dané ustanovení bude využito pro případy, kdy bude zapotřebí pružně 

reagovat vzhledem např. k objevení nového obchodního modelu, který by nebyl 

kompatibilní s povinností provádění evidence tržeb. 

 Jednou z předpokládaných výjimek je prodej zboží či služeb prostřednictvím 

samostatného automatu. V současnosti totiž většina těchto zařízení není uzpůsobená tomu, 

aby vydávala účtenky a byla „on-line“ připojena a mohla tedy provádět samostatně 

evidenci tržeb. 

Tržby, které se mohou evidovat ve zjednodušeném režimu (k provedení § 5 zákona): 

 Budou případně stanoveny druhy tržeb, které je ve zjednodušeném režimu možné 

evidovat i bez vydání povolení, u nichž tedy právo evidence ve zjednodušeném režimu 

vzniká přímo ze zákona; předpokládá se, že jimi bude prodej jízdenek v prostředcích 

linkové autobusové a vlakové dopravy. 

 Budou případně stanoveny druhy tržeb, které je ve zjednodušeném režimu možné 

evidovat pouze na základě rozhodnutí správce daně. 

Způsob tvorby bezpečnostního kódu (k provedení § 12 zákona): 

 Navržená úprava bude obsahovat bližší technickou specifikaci postupu tvorby 

bezpečnostního kódu prokazujícího jedinečnou vazbu mezi poplatníkem a datovou 

zprávou, tj. bude se jednat o ryze technickou specifikaci. 

Další údaje o tržbě zasílané správci daně (k provedení § 12 zákona): 

 Navržená úprava bude obsahovat vymezení dalších zasílaných údajů o tržbě vedle 

bezpečnostního kódu poplatníka zasílaného ze zákona, které mají být poplatníkem správci 

daně stanoveným způsobem předány, tj. poskytnuty elektronickou on-line formou. 
 Všichni poplatníci odesílají zejména: 

o bezpečnostní kód poplatníka, 

o číslo účtenky sestávající ze tří částí: 
a. pořadové číslo účtenky, 

b. číslo provozovny a 

c. číslo pokladny, 

o u plátců daně z přidané hodnoty rozdělení tržby dle sazeb, případně režimů daně 

z přidané hodnoty, 

o způsob platby (úhrady), 

o datum a čas transakce, 

o datum a čas vygenerování a odeslání zprávy a 

o další údaje pro potřeby správce daně. 
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Další údaje uváděné na účtence (k provedení § 13 zákona): 

 Navržená úprava bude obsahovat výčet dalších údajů, které je poplatník podléhající 

evidenci tržeb povinen zásadně uvádět na vydané účtence vedle fiskálního identifikačního 

kódu a bezpečnostního kódu uváděných ze zákona. 

 Všichni poplatníci uvádějí zejména: 

o bezpečnostní kód poplatníka, 

o fiskální identifikační kód, 

o daňové identifikační číslo, 

o datum a čas transakce, 

o celkový objem transakce, 

o číslo účtenky sestávající ze tří částí: 
a. pořadové číslo účtenky, 

b. číslo provozovny a 

c. číslo pokladny, 

o způsob platby, 

o údaj, zda se tržba eviduje v běžném nebo zjednodušeném režimu a 

o další údaje pro potřeby správce daně. 

Obsah a forma informačního oznámení (k provedení § 20 zákona): 

 Navržená úprava navazuje na návrhem zákona uloženou povinnost poplatníka uvádět 

na informačním oznámení údaje o tom, že ten, od koho evidovaná tržba plyne, je povinen 

převzít si vydanou účtenku. Nadto se uvažuje i o dalších údajích, které jsou obsahem 

informačního oznámení. 

 Rovněž se vedle povinnosti mít při uskutečňování evidovaných tržeb v pokladním místě 

na viditelném místě v dostatečně čitelné formě vyvěšeno informační oznámení stanoví 

další specifikace formy informačního oznámení, a to jak po stránce rozměru, 

tak po stránce uspořádání textu (předpokládá se formulace obdobná formulaci obsažené 

v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, tedy uvést text v českém jazyce 

černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm), přičemž 

je možné, jako jeden z formálních prvků, požadovat i například logo evidence tržeb. 

Dočasné vynětí vybraných tržeb nebo poplatníků ode dne nabytí účinnosti zákona o evidenci 

tržeb po stanovenou dobu z režimu evidence tržeb (k provedení § 43 zákona): 

 Dočasné zproštění některých tržeb nebo poplatníků od evidování tržeb, a sice 

od okamžiku nabytí účinnosti zákona po stanovenou dobu. 

 Toto odstupňování je způsobeno potřebou časově rozdělit poplatníky do skupin; účelem 

úpravy je zajištění postupného a plynulého spuštění projektu ve stanovených časových 

intervalech vůči stanoveným skupinám poplatníků.  

 Počítá se zejména s následujícím odstupňováním: 

o v prvním čtvrtletí budou zproštěny evidence tržeb všechny činnosti kromě 

poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55 a 56), 

o v druhém čtvrtletí budou zproštěny evidence tržeb všechny činnosti kromě 

velkoobchodu a maloobchodu (NACE 45.1, 45.3, 45.4, pokud nejde o opravy nebo 

údržbu, 46 a 47) a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55 a 56), 

o od třetího čtvrtletí bude zproštění dále zúženo; za účelem maximálního efektu 

fázování i evidence tržeb bude provedena analýza rizikovosti jednotlivých subjektů. 


