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1. Legislativní nosiče evidence tržeb 

• návrh zákona o evidenci tržeb  

– sněmovní tisk 513 

– senátní tisk 200 

• návrh tzv. změnového zákona (zákon, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o evidenci tržeb) 

– sněmovní tisk 514 

– senátní tisk 201 
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2. Legislativní proces evidence tržeb 
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Stav  Datum 

předložení návrhů vládou Poslanecké sněmovně 4. června 2015 

1. čtení 19. června 2015 
10. července 2015 

2. čtení 18. září 2015 
7. října 2015 

3. čtení 18. prosince 2015 
8. ledna 2016 
22. ledna 2016 
29. ledna 2016 
10. února 2016 

postoupení návrhů Senátu 18. února 2016 

projednání Senátem 16. března 2016 



3. Základní informace o evidenci tržeb 

A. Důvody zavedení 

B. Subjekty a předmět 

C. Fungování systému 

D. Evidenční povinnost 

E. Rozsah zasílaných údajů 

F. Příklady koncových zařízení 

G. Účtenková loterie 

H. Dočasně vyloučené tržby 

I. Související změny 
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A. Důvody zavedení 

• nastavení férového prostředí pro všechny 
podnikatele 

• účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky 

• efektivnější výběr daní, změna přístupu 
podnikatelů k přiznávání a placení daní 

• snížení schodku státního rozpočtu bez nutnosti 
zvyšovat daňové sazby 

• unikátní komunikační kanál s finanční správou 

• využití získaných dat pro práci finanční správy 
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B. Subjekty a předmět 

• subjekty 
– poplatníci daní z příjmů 

• předmět 
– evidované tržby poplatníka 

• splňuje formální náležitosti (v hotovosti, platba kartou, 
šekem, směnkou, obdobně) 

• zakládá rozhodný příjem (příjmy ze samostatné činnosti  
u FO, příjmy z podnikání u PO) 

– vynětí z předmětu – tržby vyloučené z evidence 
• taxativní výčet v § 12 

• možnost rozšířit vynětí nařízením vlády 

 

 7 



C. Fungování systému 

 

 

8 

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční 
správě 

2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí  
s unikátním kódem účtenky 

3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně potvrzovacího kódu) 
4. Zákazník může (měl by) převzít účtenku 
5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové 

aplikace finanční správy (zvažována i sms brána) 
 



D. Evidenční povinnost 

• evidence tržeb běžným způsobem 
– povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované 

tržbě správci daně 
– vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne 
– při překročení mezní doby odezvy 

• povinnost zaslat údaje bezodkladně po pominutí příčiny 
překročení, nejpozději však do 48 hodin 

• účtenka bez fiskálního identifikačního kódu 

• evidence tržeb ve zjednodušeném režimu 
– tržby ve zjednodušeném režimu – výčet v zákoně + 

možnost stanovit je nařízením vlády (§ 10) 
– povinnost zaslat údaje do 5 dnů 
– účtenka bez fiskálního identifikačního kódu 
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E. Rozsah zasílaných údajů 

• obecné 
– daňové identifikační číslo poplatníka 
– označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna 
– označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována 
– pořadové číslo účtenky 
– datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve 
– celková částka tržby 
– bezpečnostní kód poplatníka 
– podpisový kód poplatníka 
– údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu 

•  specifické 
– celková částka plateb určených k následnému čerpání, 
– celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, 
– daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby 

poplatníka, který tržbu eviduje, 
– základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty, 
– celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu, 
– celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží  
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F. Příklady koncových zařízení 
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G. Účtenková loterie 

• Česká republika může pořádat účtenkovou 
loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze 
zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo 
údaje povinně uváděného na účtence 

 

• nepoužije se zákon upravující provozování 
hazardních her 
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H. Dočasně vyloučené tržby 

• do konce 3. měsíce po účinnosti 
– všechny tržby s výjimkou ubytovacích a stravovacích 

služeb  

• od 4. měsíce do 15. měsíce po účinnosti 
– všechny tržby s výjimkou ubytovacích a stravovacích 

služeb a velkoobchodu a maloobchodu  

• od 16. měsíce do 18. měsíce po účinnosti 
– taxativně vyjmenované obory 

• vyjmutí nařízením vlády 
– vláda může stanovit, že ode dne účinnosti nejsou 

některé tržby dočasně evidovány 
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I. Související změny 

• sleva na evidenci tržeb 

– pro fyzické osoby 

– 5 000 Kč (nejvýše rozdíl mezi 15 % dílčího základu 
daně ze samostatné činnosti a základní slevy na 
poplatníka) 

• přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby 
DPH (21 %) do první snížené sazby DPH (15 %)  
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4. Způsob přijetí evidence tržeb 

• řádná 36. schůze  

– ST 513 a 514 pevně zařazeny na 3. čtení na  
27. listopadu 2015 

– neprojednáno, protože opozice navrhovala změny  
v programu schůze 

 

• svolána mimořádná 37. schůze na 11. prosince 
2015 
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4. Způsob přijetí evidence tržeb 

• mimořádná 37. schůze – 11. prosince 2015 
– schválen procedurální návrh poslance Faltýnka, aby 

o pořadu 37. schůze bylo hlasováno 11. prosince 
2015 v 11 hod. 

– v 11 hod. přerušen projev poslance Fialy a schválen 
pořad schůze 

• mimořádná 37. schůze – 18. prosince 2015 
– rozprava 

• mimořádná 37. schůze – 8. ledna 2016 
– rozprava 
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4. Způsob přijetí evidence tržeb 

• mimořádná 37. schůze – 22. ledna 2016 

– rozprava 

– schválení návrhu místopředsedkyně Jermanové na 
omezení řečnické doby na 10 minut s tím, že 
poslanec může vystoupit nejvýše dvakrát 

• mimořádná 37. schůze – 29. ledna 2016 

– schválen návrh poslance Faltýnka, aby bylo  
o návrzích hlasováno dne 10. února 2016 
v 11 hodin. 
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4. Způsob přijetí evidence tržeb 

• mimořádná 37. schůze – 10. února 2016 

– rozprava 

– v 11 hod. schválení návrhů zákonů 
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e-mail: bohac@prf.cuni.cz 

web: www.radimbohac.cz  
tel.: +420221005530 

 

23. března 2016 
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
katedra finančního práva a 
finanční vědy 
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