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I. Manažerské shrnutí 

 Boj s daňovými úniky a efektivnější výběr daní je jednou z priorit vlády České 

republiky. V souladu s tímto cílem obsahuje programové prohlášení vlády 

závazek zavést účinnou kontrolu tržeb prostřednictvím on-line systému evidence 

tržeb. 

 Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: 

1. omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a 

DPH, 

2. narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé 

v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně 

neplatí daně. 

 Pokud nebude mít stát dostatečné nástroje, jak efektivně vybírat daně, a nebude 

tyto nástroje využívat, bude to mít negativní dopad nejen na poctivé podnikatele, 

ale na všechny občany ČR, kteří nesou daňovou zátěž na svých bedrech. Pokud 

se podaří omezit šedou ekonomiku a lépe plnit příjmovou stranu státního 

rozpočtu, nebude nutné zvyšovat daně, ba naopak může dojít ke snížení daňové 

zátěže. Zároveň bude větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, 

sociální oblasti apod. Profitovat by pak z toho měli všichni, nejen úzká skupina 

nepoctivých jako dosud. 

 Naplnění cílů musí proběhnout bez zbytečné zátěže podnikatelů a s minimálními 

náklady. 

 Před započetím přípravy systému byly získány zkušenosti s fiskálními zákony 

z jiných zemí (zejména Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko). Dále byly využity 

zkušenosti s přípravou projektu registračních pokladen v České republice 

v letech 2005 a 2006. 

 Po zvážení všech informací a v souladu s programovým prohlášením vlády byl 

zvolen moderní on-line systém evidence tržeb fungující v Chorvatsku, jakožto 

systém nabízející ověřené, funkční a jednoduché řešení bez nutnosti pořízení 

specifických certifikovaných pokladen (tzv. „chorvatský model“). 
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 Podstatnou výhodou je možnost využití široké škály existujících zařízení, včetně 

těch, které podnikatelé v současné době vlastní (např. osobní počítače, tablety 

apod.). 

 Dle zkušeností z Chorvatska tržní prostředí velmi efektivně a s minimálními 

cenami vyplnilo poptávku podnikatelů po zařízeních i systémech pro evidenci 

tržeb (pokladní systémy, tiskárny, internetové připojení, včetně nabídek různých 

specifických řešení pro konkrétní typ podnikání, balíčky apod.). 

 V Chorvatsku došlo po zavedení tohoto systému k zásadnímu nárůstu 

vykazovaných tržeb u podnikatelů. Dle získaných dat v pohostinství vykázaly 

osoby samostatně výdělečně činné nárůst tržeb v průměru o cca 55 %, 

v maloobchodě o 28 %, např. u advokátů byl vykázán nárůst tržeb 

ve sledovaném období o cca 8 %. 

 Dle statistických dat přesahuje rozsah šedé ekonomiky v diskutované oblasti 

v České republice částku 150 mld. Kč, z toho může být velká část postižena 

systémem elektronické evidence tržeb. Odhadovaný dodatečný výnos zavedení 

systému elektronické evidence tržeb pro veřejné rozpočty může reálně 

přesáhnout 10 mld. Kč ročně při nejširším nastavení rozsahu povinných subjektů 

(podnikatelů podléhajících tomuto systému). Pro ilustraci, jen v odvětví 

stravovacích služeb (restaurace, hostince, bary) by teoreticky dle revidovaných 

národních účtů měl výnos DPH činit 11 mld. Kč, ovšem podle údajů ze systému 

ADIS bylo tímto sektorem odvedeno 1,6 mld. Kč. Při statickém posouzení to 

indikuje daňový únik v rozsahu 9,4 mld. Kč. 

 Vedlejšími efekty mohou být dále například snížení administrativního zatížení 

podnikatelů prostřednictvím lepší efektivity a cílení daňových kontrol 

na problematické subjekty. 

 Kromě samotné přípravy celého systému průběžně probíhá komunikace a 

konzultace s dotčenými subjekty ve všech oborech. Hlavním cílem je nastavit 

pozitivní vnímání připravovaného opatření a nastavení optimálních parametrů pro 

ČR. Projekt je nejen mezi podnikateli pozitivně vnímán a i díky otevřené 

a vstřícné komunikaci ze strany MF se podařilo docílit poměrně široké podpory 

zavedení EET. 
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 Je nezbytné, aby zavedení elektronické evidence tržeb provázela masivní 

pozitivní komunikace se širokou veřejností. Jedním ze základních předpokladů je 

podpora ze strany veřejnosti, a to nejen podnikatelské. Zákazník a spolupráce 

s ním jsou stěžejními prvky efektivního fungování celého systému. Dalším 

důležitým aspektem je zdůraznění cíle spočívajícího v narovnání tržního 

prostředí v české ekonomice, neboť poctiví podnikatelé v různých oborech 

ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. 

 Z podnikatelského prostředí také zaznívají čím dál častěji hlasy, že pokud má být 

elektronická evidence tržeb zavedena a má být efektivní, tak pak pro všechny 

a pouze s minimem výjimek. V opačném případě by to mohlo mít negativní 

dopad na rovnost podmínek pro podnikání a na, v současné době poměrně 

příznivé, vnímání a podporu zavedení elektronické evidence tržeb.  

 Návrh zákona o evidenci tržeb prošel vnitřním připomínkovým řízením, v lednu 

2015 bude rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a měl by být předložen 

vládě do konce prvního čtvrtletí roku 2015. Souběžně probíhá příprava 

technického řešení (IT systém finanční správy). 

 Zároveň pokračují analýzy tržního prostředí a průběžné diskuse se zástupci 

dotčených subjektů z různých segmentů, zejména pak se zástupci řady 

podnikatelských svazů. 

 Plánované spuštění systému nastane v roce 2016, je počítáno s postupným 

náběhem povinnosti evidovat tržby pro jednotlivé skupiny povinných subjektů 

definované prostřednictvím předmětu podnikání (vybrané zejména podle analýz 

míry rizika zkreslování tržeb v jednotlivých segmentech trhu a s ohledem na 

významnost). Postupné zapojování jednotlivých tržních segmentů má za cíl 

zajistit bezproblémový náběh tohoto v českých podmínkách unikátního projektu 

a umožnit podnikatelským subjektům hladkou adaptaci na nové, již v praxi 

otestované prostředí.  

 V první fázi je plánováno zapojení podnikajících osob z oblasti stravovacích 

služeb a ubytovacích zařízení. V této souvislosti je uvažováno o sladění sazby 

DPH na stravovací a restaurační služby s potravinami, tedy na úrovni 15 %, jako 

určité prevence možného nárůstu cen v zařízeních pro běžné spotřebitele. 

Zároveň by tím byla odstraněna nežádoucí situace motivující k různým 
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manipulacím, kdy podnikatelé uplatňují různé sazby DPH při konzumaci produktu 

na místě a v případě, kdy si tentýž zakoupený produkt zákazník odnese s sebou.  

 V další fázi by měly být zapojeny osoby podnikající především v maloobchodě a 

velkoobchodě.  

 Postupně by měla být povinnost evidovat tržby rozšířena na další tržní segmenty, 

tak, aby všechny obory podléhající evidenci tržeb byly zapojeny nejpozději do tří 

let od spuštění systému.   

II. Úvod 
 

Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014, který byl 

schválen Usnesením Vlády České republiky č. 472 ze dne 25. června 2014, bylo 

uloženo ministrovi financí, aby do 31. prosince 2014 předložil Analýzu evidence tržeb 

elektronickými prostředky.  

Uvedený úkol koresponduje s Programovým prohlášením vlády, v němž se 

mj. zavázala k rozvoji podmínek pro svobodné podnikání, zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky země (bod 2 Priority vlády), a k přijetí opatření 

nezbytných ke zlepšení efektivity výběru daní a cel, zamezení zneužívání 

a obcházení daňových předpisů např. digitalizací správy daní, opatřeními směřujícími 

k efektivní kontrole vykazovaných tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb, 

atp. (bod 3 Resortní priority, bod 3.1 Ministerstvo financí). 

Ministerstvo financí provedlo analýzu evidence tržeb elektronickými prostředky 

a na jejím základě stručně shrnulo své poznatky do tohoto materiálu. Smyslem 

uvedeného materiálu je seznámení s věcným záměrem a myšlenkami, na kterých 

záměr stojí. Při koncipování analýzy, ale i celého systému elektronické evidence jako 

celku, vycházelo Ministerstvo financí z myšlenky, že evidence tržeb by sice měla 

zvýšit příjem státní pokladny, avšak pro povinné subjekty by měla být co nejméně 

zatěžující jak po stránce nákladové, tak po stránce administrativní.  

Analýza se v prvé části zaměřuje na technické možnosti řešení projektu s tím, že 

posuzuje zejména jednoduchost zavedení do praxe a nákladnost. V další části si pak 

dává za cíl vyhodnotit jednotlivé alternativy, a to z hlediska věcného nastavení tak, 

aby byl systém elektronické evidence jako celek koncipován co nejefektivněji, 
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zejména ve vztahu k rozsahu povinných subjektů a plateb, které budou elektronické 

evidenci podléhat.  

III. Model evidence tržeb 

Jednou z významných priorit vlády je omezení šedé ekonomiky prostřednictvím 

zlepšení efektivity výběru daní a cel a zamezení zneužívání a obcházení daňových 

předpisů.   

S ohledem na skutečnost, že se v některých oblastech podnikání stalo běžnou 

praxí nepřiznat příjem, a tím krátit příjmy státu nejen na dani z příjmů, ale velmi často 

i na dani z přidané hodnoty, je záměrem vlády přistoupit k tomu, že budou hotovostní 

tržby veškerých podnikatelských subjektů evidovány elektronicky v okamžiku 

uskutečnění transakce.  

Elektronická evidence jakožto systém rychlé komunikace mezi daňovými subjekty 

a finanční správou v rámci dostupných možností minimalizuje možnost daňových 

subjektů nepřiznat příjmy a krátit tak daňové inkaso, jelikož odstraňuje prodlevu mezi 

evidováním tržby daňovým subjektem a jejím vykázáním finanční správě. Není zde 

takové riziko možné manipulace záznamů o tržbách, jakou umožňují tradiční fiskální 

nástroje, např. registrační pokladny. Orgánům finanční správy zároveň umožní získat 

lepší důkazní pozici v případě zjištění, že subjekt svoji tržbu nezaevidoval a krátí tedy 

své zdanitelné příjmy / zdanitelná plnění. Sekundárním důsledkem evidování tržeb 

pak bude narovnání tržního prostředí a rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, 

neboť možnost daň nepřiznat s sebou nese též možnost snížit cenu zboží či služby 

a tím získat neoprávněnou podnikatelskou výhodu vůči konkurenci v boji o 

zákazníka. Zároveň evidence podpoří určité narovnání situace v pracovněprávních 

vztazích, kdy řada zaměstnanců je v některých tržních segmentech vyplácena 

částečně v hotovosti. Tím jsou kráceny jak příspěvky do důchodového systému, tak 

následně dávky pobírané těmito zaměstnanci, což má nežádoucí sociální následky. 

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné nastavit evidenci tržeb tak, aby 

evidovala základní informace o všech hotovostních transakcích a tyto informace 

předala finanční správě za účelem preventivní i následné kontroly. Aktivní zapojení 

pracovníků finanční správy v rámci kontrolních aktivit je nezbytnou součástí udržení 

efektivity systému. Získané informace umožní zefektivnění a přesné zacílení 

daňových kontrol u takových subjektů, jejichž transakce se v porovnání s ostatními 
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budou jevit jako nestandardní, a naopak umožní minimalizovat kontroly poctivých 

subjektů, které se z pohledu možného daňového úniku nejeví jako rizikové.  

Pokud by stát k zavedení elektronické evidence nepřistoupil, pak lze na základě 

analýz šedé ekonomiky očekávat, že státu budou i nadále unikat z povinnosti zdanit 

příjmy, které se mohou dle údajů ČSÚ pohybovat až kolem 150 mld. Kč. 

Záměr evidovat tržby uskutečněné podnikatelskými subjekty se objevuje napříč 

právními řády s tím, že existují tři základní způsoby, jak se s evidováním tržeb 

daňových subjektů vypořádat: 

1. evidence tržeb pokladnou s fiskální pamětí (off-line evidence), 

2. on-line evidence tržeb, a 

3. kombinace pokladen s fiskální pamětí a odloženého on-line režimu. 

A. Evidence tržeb pokladnou s fiskální pamětí  

(off-line evidence) 

Systém evidence tržeb prostřednictvím pokladen s fiskální pamětí (tzv. registrační 

pokladny) funguje např. na Slovensku. V České republice měl být zaveden v roce 

2005. Základní princip registračních pokladen spočívá v tom, že tržby 

podnikatelských subjektů jsou evidovány prostřednictvím pokladny s fiskální pamětí. 

Všechny uskutečněné transakce subjektu jsou zaznamenány právě do této paměti. 

Fiskální paměť by měla být neprolomitelná, data v ní obsažená by měla být 

nezměnitelná a nesmazatelná. Kontrola ze strany orgánů finanční správy probíhá 

na místě, kontrolou údajů ve fiskální paměti a kontrolou plnění povinnosti ze strany 

podnikatelského subjektu, který má povinnost vydat o provedené transakci doklad. 

Řešení evidence prostřednictvím fiskální paměti sice splňuje primární cíl, kterým 

je evidence tržeb, nese s sebou však celou řadu nevýhod jak na straně 

podnikatelského subjektu, tak na straně finanční správy. Nejvýznamnější nevýhoda 

spočívá v technickém řešení, kdy se data ukládají do fiskální paměti. Data uložená 

ve fiskální paměti by sice měla být nesmazatelná, nicméně v praxi se ukazuje, že je 

zde nemalý prostor pro manipulaci. Zásadní je rovněž skutečnost, že finanční správa 

informace z pokladny nemá v reálném čase, ale až v okamžiku kontroly. Získaná 

data jsou navíc dostupná pouze v pokladním zařízení a jsou tak obtížně použitelná 

pro možnosti analýzy a cílené zaměření a plánování kontrolních aktivit. 
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Podle praktické zkušenosti je nutné konstatovat, že s tímto technickým řešením 

jsou díky zamezení volné soutěži spojené i zvýšené náklady na straně povinného 

subjektu, a to jak v okamžiku pořízení certifikovaného pokladního zařízení, tak 

v průběhu jeho používání, neboť servisní činnost opět provádí pouze certifikovaná 

servisní střediska. Požadavek na certifikaci dodavatele a servisního střediska 

a z povahy věci omezený počet vybraných dodavatelů s sebou navíc přináší korupční 

riziko.  

O tom, že je tento off-line systém již poměrně zastaralý a překonaný (odpovídá 

technickým možnostem doby, ve které byl zaváděn), svědčí skutečnost, že země, 

které ho mají zavedený, postupně přechází na on-line systém nebo o něm uvažují 

(např. Slovensko, Švédsko, Srbsko).  

1. Česká republika  

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách 

V českém právním řádu není myšlenka evidovat a kontrolovat tržby 

podnikatelských subjektů nová, v minulosti už se takový záměr promítnul v návrhu 

a znění zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách. Tento zákon nabyl 

účinnosti k 1. červenci 2005, nicméně na základě přechodných ustanovení vznikla 

povinnost evidovat tržby až k 1. lednu 2007, následně byla tato povinnost posunuta 

až k 1. lednu 2008. Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, pak 

byla tato povinnost k 1. lednu 2008 zcela zrušena.  

Smyslem uvedeného zákona bylo evidovat tržby všech subjektů při provozování 

maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění 

prostřednictvím tzv. registračních pokladen. Registrační pokladnou pak bylo dle dikce 

zákona takové elektronické zařízení s fiskální pamětí a tiskárnou nebo počítač se 

samostatnými tiskárnami a zobrazovacím zařízením, které bylo opatřeno fiskální 

pamětí. 

Ačkoliv tento zákon směřoval k evidenci tržeb, disponoval velkou mírou nevýhod, 

tyto nevýhody jsou pak následně uvedeny výše – jedná se zejména o nemožnost 

kontroly v reálném čase, možnost manipulace s daty a vysoké pořizovací i provozní 

náklady registračních pokladen (průměrná cena certifikovaných pokladen se 

pohybovala kolem 20 – 25 tis. Kč, k tomu je nutné přičíst další náklady za služby 

autorizovaného servisu). 
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2. Slovenská republika  

Zákon č. 289/2008 Z. z. , o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice  

K evidenci tržeb prostřednictvím registračních pokladen přistoupila Slovenská 

republika na základě zákona č. 289/2008 Z.z., o používaní elektronickej registračnej 

pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., 

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.  

Povinnost evidovat tržby registrační pokladnou v návaznosti na provedené novely 

zákona vznikla podnikatelským subjektům s účinností od 1. ledna 2012. Technické 

řešení založené na fiskální paměti v podstatě odpovídá původnímu technickému 

řešení zamýšlenému zákonem o registračních pokladnách, a to včetně servisu 

certifikovanými středisky atp.  

Slovenská úprava se podle prvotních odhadů sice jeví jako efektivní, dle 

tiskového odboru Ministerstva financí se výběr daní po zavedení registračních 

pokladen zvedl o několik set milionů eur, nicméně s ohledem na výše uvedené 

nedostatky vyhodnocuje Ministerstvo financí Slovenské republiky možnost přechodu 

na on-line evidenci tržeb – od 1. ledna 2015 a umožní podnikatelům, aby v případě, 

že vydají méně než 1000 účtenek měsíčně, používali namísto „klasické“ registrační 

pokladny tzv. „virtuálnu registračnú pokladnicu“, tedy takovou pokladnu, která bude 

on-line komunikovat se systémem finanční správy.  

B. Evidence tržeb prostřednictvím internetového připojení 

(on-line evidence) 

Další variantou evidování tržeb je využití internetového připojení, tedy tzv. on-line 

evidence. V tomto případě dochází k zaevidování provedené transakce finanční 

správou v reálném čase. V okamžiku provedení každé jednotlivé transakce totiž 

povinný subjekt odešle data prostřednictvím internetového připojení do datového 

uložiště finanční správy. Uvedená informace je uložena na serveru finanční správy 

a je tak ze strany daňového subjektu nesmazatelná. Technické řešení v případě 

on-line modelu vyžaduje pokladní systém s připojením k internetu a stálé připojení na 

internet. S ohledem na skutečnost, že k zaevidování tržby dochází na serveru 

finanční správy, neklade model žádné zvláštní požadavky na software a je čistě na 

uvážení subjektu, jaký pokladní software zvolí. 
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V případě objektivní nemožnosti připojit se k internetu se povinnost evidovat tržby 

řeší alternativním způsobem, v náhradní elektronické evidenci nebo vydáváním 

papírových bločků. 

Výhodou systému je nízkonákladovost a rychlost – není nutná ani certifikace 

zařízení a použitého software, ani pravidelná údržba certifikovanou servisní firmou. 

To, že s daty nebude manipulováno a zasahováno do jejich věrohodnosti, zajišťuje 

systém finančním správy, ve kterém jsou po obdržení uložena. On-line model 

umožňuje práci se získanými daty – data může finanční správa vyhodnotit dříve, než 

dojde k samotné kontrole subjektu, a podle obdržených informací si může vytipovat 

subjekty vhodné ke kontrole.  

Nevýhoda on-line řešení spočívá v nákladech na straně finanční správy, která 

musí spravovat centrální uložiště dat s dostatečnou kapacitou. Centrální komunikační 

systém finanční správy musí být vždy dostupný a zpětnou informaci musí odesílat 

s minimální odezvou, která nebude zásadním způsobem prodlužovat délku transakce 

a omezovat tak podnikání povinných subjektů. 

1. Chorvatská republika 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 

K zavedení evidence tržeb přistoupilo Chorvatsko v důsledku dlouhodobých 

problémů s evidováním hotovostních transakcí a jejich následným zdaňováním. 

Systém evidování tržeb, nazývaný v Chorvatsku „fiskalizace“, byl zaveden v průběhu 

roku 2013, a to postupným spouštěním pro jednotlivé typy podnikání. Povinnosti 

fiskalizace podléhají v principu všechny podnikatelské subjekty (výjimkou jsou 

tradiční malí pěstitelé domácích zemědělských produktů, tzv. kumice). 

V rámci chorvatského systému jsou informace o transakci uloženy v centrálním 

uložišti bez nutnosti ukládání dat v samotných zařízeních. Jednou z významných 

výhod je potenciální poměrně jednoduché řešení bez nutnosti pořízení pouze 

speciálních a certifikovaných registračních pokladen, z čehož plynou minimální 

náklady na zavedení tohoto systému na straně povinných subjektů. 

Daňový subjekt při každé platbě v hotovosti vystaví účtenku, kterou před jejím 

vydáním zákazníkovi odešle prostřednictvím internetu správci daně. Každá účtenka 

odeslaná do uložiště obsahuje unikátní bezpečnostní kód vytvořený daňovým 

subjektem, systém finanční správy pak na doručenou účtenku doplní svůj vlastní – 
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potvrzovací - kód. Při výpadku spojení vydá daňový subjekt účtenku pouze se svým 

kódem, potvrzovací kód účtenka neobsahuje. 

Projekt je vázán na součinnost veřejnosti, proto Chorvatské ministerstvo financí 

umožňuje na webových stránkách kontrolu správnosti účtenky a přistoupilo 

k zavedení tzv. „účtenkové loterie“, která motivuje občany k vyžadování účtenek 

o transakci. 

Hlavní výhoda chorvatského modelu evidence tržeb spočívá v možnosti 

daňového subjektu zvolit libovolné hardwarové i softwarové řešení, které je schopno 

komunikovat s finanční správou. Ze strany státu nejsou na zařízení kladeny žádné 

jiné požadavky (např. certifikace) a daňový subjekt má možnost využívat libovolného 

zařízení od klasické pokladny až po tablet či mobil. Možná řešení se z toho důvodu 

dají označit jako nízkonákladová – nabízená řešení začínají na částce okolo 600,- Kč 

plus poplatek za internetové připojení. 

V Chorvatsku došlo po zavedení tohoto systému k zásadnímu nárůstu 

vykazovaných tržeb u podnikatelů. Dle získaných dat od chorvatských kolegů 

v pohostinství vykázaly osoby samostatně výdělečně činné nárůst tržeb v průměru 

o cca 55 %, v maloobchodě o 28 %, např. u advokátů byl vykázán nárůst tržeb 

ve sledovaném období o cca 8 %. 

C. Kombinace modelů 

Za účelem maximální efektivity kontroly a minimalizace rizik byl v sousedních 

státech vytvořen i model kombinující off-line a on-line systém, tj. oba výše uvedené 

přístupy. Tento model je však velmi nákladný (jak na straně finanční správy, tak na 

straně subjektů) a poměrně náročný na implementaci. 

1. Maďarská republika 

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 

Maďarské ministerstvo financí pro evidenci tržeb zvolilo systém, který je založen 

na elektronické evidenci tržeb prostřednictvím mobilní sítě (pomocí speciálních SIM 

karet) a pokladny opatřené „fiskální kontrolní jednotkou“, přes kterou se pokladna 

připojuje k serveru. Pokladna je navíc opatřena GSM modulem, který sleduje fyzické 

umístnění pokladny.  Data jsou uschovávána duplicitně, jak ve fiskální jednotce, tak 

na serveru. Součástí řešení jsou i detailní požadavky na obsah displeje, kontrolu 

správnosti výpočtu, atp. Fiskální paměť pokladny dále monitoruje fyzické umístění 
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pokladny, sleduje narušení integrity jednotky, výpadky proudu, stavy pokladny, 

komunikaci se servery správce daně. Data jsou odesílána do serverů správce 

daně s využitím GSM každých 30 minut. Uvedený systém je technicky velmi složitý, z 

toho důvodu bylo opakovaně měněno datum účinnosti, nejzazším termínem pro 

pořízení odpovídající pokladny pak byl 31. prosinec 2013. 

Výhodou tohoto řešení je především maximální zabezpečení systému před 

zneužitím, řešení je však poměrně nákladově i administrativně náročné jak na straně 

povinného subjektu, tak finanční správy.  

Nevýhodnost systému se odráží zejména ve vztahu k povinným subjektům. Cena 

pokladny je relativně vysoká – začíná na cca 12 tis. Kč za nejjednodušší pokladnu. 

V obou případech je nutné připočíst též náklady na pravidelný servis, který mohou 

provádět pouze certifikované subjekty. Složitost pokladen (provádějí přepočet DPH, 

kontrolu zaokrouhlování, atp.) má vliv i na plynulost prodeje. Rovněž finanční správě 

vznikají významné náklady, jak na uložiště dat, tak na certifikaci a evidenci pokladen. 

Řešení navíc dostatečně nereflektuje podnikatelské činnosti vykonávané mimo stálou 

provozovnu a prostředí certifikovaných výrobců a servisů může vést ke korupčnímu 

jednání.  

Vzhledem ke složitosti a poměrně náročné implementaci není tento systém 

v Maďarsku i po několikaletém úsilí doposud zcela zaveden a funkční.  

 

Poznámka: 

Kromě výše uvedených zemí byly zkoumány i systémy a zkušenosti v jiných 

zemích, např. Švédsko, Itálie, Srbsko atd. Tyto systémy lze v principu zařadit do 

jedné z výše popsaných kategorií, přitom nejčastěji se vyskytuje klasický model 

off-line registračních pokladen (adekvátní době zavedení těchto systémů 

a technologickým možnostem v daném období).       
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D. Zvolený model – on-line (chorvatský) model 

1.  Odůvodnění volby 

Na základě výše uvedených zjištění se pro účely evidence tržeb v České 

republice jeví jako nejefektivnější otevřené on-line řešení bez nutnosti zavádění 

registračních pokladen - tzv. chorvatský model. 

Důvody pro tento závěr: 

 Dané řešení akcentuje především jednoduchost a přitom je efektivní. 

 Informace o transakci jsou odeslány finanční správě ihned, v okamžiku jejího 

uskutečnění. Povinnému subjektu tak nevzniká prostor pro manipulaci s daty. 

 Data zůstávají uložena na serverech finanční správy a ta tak má de facto 

v reálném čase přehled o tržbách jednotlivých subjektů, což je mimo jiné 

významné pro analýzy, plánování a efektivitu daňových kontrol. 

 On-line řešení je pro povinné subjekty nejjednodušší a nejméně nákladné. 

K použitému hardwaru a softwaru není potřeba certifikace – tržní prostředí není 

žádným způsobem regulováno, naopak dochází k oživení trhu, které má pro 

povinné subjekty příznivý vliv na cenu technického řešení.  

 Povinný subjekt tedy není nijak omezen v tom, jaké zařízení použije (pokladna, 

tablet, mobilní telefon,…), pokud je toto zařízení schopné komunikovat 

prostřednictvím internetu. 

Co se týče finanční správy, zde lze v případě on-line modelu očekávat náklady 

spojené s vybudováním komunikačního systému s dostatečnou kapacitou a 

centrálního datového uložiště. Co do srovnání s kombinovaným modelem je však 

toto řešení nepochybně levnější, neboť státu nevznikají náklady v souvislosti 

s certifikací, kterou by musel provádět. V případě volby off-line modelu by sice 

nevznikl přímo na straně státu náklad spojený s vybudováním příslušného 

komunikačního rozhraní pro evidenci tržeb, i v tomto případě by však bylo nutné 

vybudovat patřičné IT řešení (např. databáze pokladen).  

Výdajová stránka rozpočtu by byla navíc zatížena zajišťováním certifikace 

výrobců, dodavatelů pokladních zařízení a servisních středisek. S off-line modelem 

jsou dále spojeny personální náklady, neboť k naplnění efektivnosti systému je 

v tomto případě nezbytné mnohem více provádění pravidelných kontrol ze strany 
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zaměstnanců finanční správy. S ohledem na časové zpoždění by byla nižší výsledná 

efektivita kontrol a obtížnější jejich cílení.  

2. Náklady na zavedení  

Dle zkušeností z Chorvatska tržní prostředí velmi efektivně a s minimálními 

cenami vyplnilo poptávku podnikatelů po systémech pro evidenci tržeb (pokladní 

systémy, tiskárny, internetové připojení). Obdobnou situaci lze dle signálů z trhu 

očekávat i v ČR. Nelze tak souhlasit s některými argumenty, že zavedení EET bude 

pro podnikatele příliš nákladné či likvidační. Jeví se jako zásadní, aby toto bylo 

pozitivně komunikováno nejen všem podnikatelským subjektům, ale i veřejnosti. 

Příklady z Chorvatska: základní pokladnu pro nejmenší prodejce kompletně 

připravenou pro fiskalizaci lze pořídit od cca 5 700 Kč nebo lze pronajmout komplexní 

řešení, včetně datového připojení, od cca 500 Kč/měsíčně. Pro středně velké 

prodejce lze na trhu koupit řešení již od 9 000 Kč. To se jedná o koupi kompletního 

nového vybavení, u řady podnikatelů lze však použít i stávající hardware (počítač 

s tiskárnou, tablet, atp.) a jen ho patřičně dovybavit. Na trhu lze najít i nejjednodušší 

software, který je nabízen ke stažení zdarma.  

Na straně některých povinných subjektů je nutné přičíst i náklady na připojení 

(pokud již internet pro své podnikání nepoužívají, resp. pokud již nejsou připojeni). 

Tyto náklady se mohou dle subjektů a jejich potřeb lišit, ale nikdy nebudou dosahovat 

zásadních částek. Připojení k internetu lze v současné době pořídit již od cca 100 Kč 

měsíčně. S náběhem elektronické evidence tržeb lze očekávat, že jednotliví 

poskytovatelé připojení budou nabízet cenově dostupná řešení. U větších subjektů 

využívajících propojené pokladní systémy lze předpokládat mnohem lepší 

vybavenost po technické stránce.   

Je na místě zmínit skutečnost, že u některých subjektů se lze setkat i se snahou 

nadhodnotit očekávané náklady např. i s ohledem na povinnosti plynoucí 

podnikatelům z jiných důvodů či předpisů, které nesouvisejí s EET -  např. měrné 

ceny v maloobchodě a další opatření, včetně snahy upgradovat si vlastní vybavení a 

prezentovat související náklady jako náklady vyvolané povinností EET danou státem.  

Úspěšné zavedení elektronické evidence tržeb bude mimo jiné vyžadovat 

vybudování systému pro komunikaci s koncovými zařízeními obchodníků a práci 

se získanými daty i kontrolní postupy na straně finanční a celní správy tak, aby byla 

zabezpečena jeho bezpečnost, spolehlivost a dostatečná výkonnost. Co se týče 
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počtu evidovaných transakcí a nutnosti fungování 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 

bude se jednat v podmínkách státní správy ČR o zcela unikátní systém. Zásadní 

bude také dostatečná technická podpora (service desk, help desk) obchodníkům, 

včetně testovacího prostředí. Snahou je inspirovat se fungujícím a ověřeným řešením 

a úspěšně ho transformovat do podmínek v ČR. Předpokladem je, že náklady na 

vybudování a správu systému dosáhnou nepatrné části daňového inkasa získaného 

působením jeho existence. 

IV. Základní prvky systému evidence tržeb – rozsah systému 

V návaznosti na zvolený model evidence tržeb je nezbytné určit rovněž jeho 

základní parametry ve vztahu k věcnému obsahu – jedná se především o vymezení 

subjektů, které budou povinny tržby evidovat, a o vymezení charakteru plateb, které 

budou podléhat evidenci.  

Při zvažování rozsahu povinných subjektů a plateb, které budou evidenci tržeb 

podléhat, vycházelo Ministerstvo financí z podstaty zaváděného opatření, kterým je 

minimalizovat daňové úniky, maximalizovat daňový příjem a přitom co nejméně 

zatížit a co nejvíce narovnat podnikatelské prostředí. S ohledem na potvrzenou 

zkušenost, že zavedení jakýchkoliv výjimek a limitů vede k masovému obcházení a 

destrukci jinak funkčních systémů, zvolilo Ministerstvo financí cestu nastavení co 

nejširšího rozsahu povinných subjektů (shodně jako v Chorvatsku). Neúměrná zátěž 

některých druhů podnikatelů může být korigována kontrolovanými konkrétními 

výjimkami tam, kde by bylo evidování tržeb bez zásadního pozitivního efektu či by 

s ohledem na specifika určitého typu podnikání omezovalo nebo znemožňovalo 

podnikatelskou činnost. Zapojení jen části tržních segmentů by vyvolalo nežádoucí 

diskriminaci a deformaci konkurenčního prostředí. Je nutné stanovit vyvážený, 

spravedlivý a efektivní systém, který by minimalizoval riziko daňových úniků, ale 

zároveň by nebránil podnikání nebo provozování specifických obchodních modelů 

(např. prodej v automatech, prodej jízdenek v prostředcích měststké hromadné 

dopravy apod.).  

A. Povinné subjekty 

Pro fungování systému je zásadní rozhodnutí, jaké subjekty budou povinny 

zasílat tržby k evidenci do datového uložiště finanční správy. Ministerstvo financí 

zvažovalo, zda podrobit povinnosti všechny subjekty obecně nebo zda zvolit pouze 
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takové kategorie podnikatelů, jejichž oblast podnikání se jeví z hlediska možnosti 

neevidování tržeb riziková – takovou možnost např. zvolil zákon č. 215/2005 Sb., 

o registračních pokladnách, který cílil pouze na maloobchod a hostinskou činnost 

provozované na základě živnostenského oprávnění. V návaznosti na aktuální stav 

tržního prostředí v České republice se ukazuje jako vhodnější cesta nerozdělovat trh 

na podnikatele, kteří evidenci tržeb vedou, a na ty, kteří jí vést nemusí. Takové 

rozhodnutí by mohlo mít diskriminační prvky, navíc nelze jednoznačně stanovit 

kategorie podnikatelských činností, u nichž by bylo možné spolehlivě konstatovat, že 

předmětná oblast podnikání prostor pro daňové úniky nevytváří a proto není důvodu, 

aby povinnosti evidovat tržby podrobena nebyla. Oproti právní úpravě v zákoně 

o registračních pokladnách je patrné, že z hlediska daňových úniků již šedou zónou 

není pouze maloobchod a hostinská činnost, ale že významné daňové úniky jsou 

realizovány prakticky ve všech činnostech v oblasti služeb, stavebnictví, u 

svobodných povolání atp.  

Velmi podstatné je také vnímání veřejnosti, zejména té podnikatelské. V rámci 

diskuzí s podnikatelskými svazy i dle informací od jednotlivých podnikatelů, kteří se 

sami obrací na Ministerstvo financí, zaznívá čím dál častěji požadavek, že pokud má 

být elektronická evidence tržeb zavedena a má být efektivní, tak pak pro všechny a 

pouze s minimem výjimek. V opačném případě by to mohlo mít negativní dopad na 

rovnost podmínek pro podnikání a na, v současné době příznivé, vnímání a podporu 

zavedení elektronické evidence tržeb. Zkušenosti některých států, které zvolily 

zavedení registrace tržeb pouze u některých druhů podnikání, vedou ke shodnému 

závěru – udělené výjimky jsou zneužívány a v realitě je velmi obtížné okruh 

povinných subjektů následně rozšiřovat.  

1. Fázování zaváděného systému 

Evidence tržeb elektronickými prostředky jakožto opatření v boji proti daňovým 

únikům je specifickým systémem, který bude ze strany povinných subjektů vyžadovat 

pořízení / aktualizaci pokladního zařízení.  

S ohledem na skutečnost, že se dle odhadů Ministerstva financí může dotknout 

až 600 tisíc povinných subjektů, je ze strany Ministerstva zvažována možnost zavést 

povinnost evidovat tržby elektronickými prostředky ve fázích. Cílem je, aby všechny 

povinné subjekty měly dostatek prostoru seznámit se s připravovanou legislativou a 

především s technickými požadavky, které budou na povinné subjekty kladeny. Tato 

možnost se jeví jako výhodnější i ve vztahu k datovému uložišti finanční správy, které 
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bude pro účely evidence tržeb zbudováno a které v podmínkách státu nemá obdoby, 

zejména s ohledem na nezbytnost fungování 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Cílem 

je zavedení systému elektronické evidence tržeb v roce 2016 s postupným náběhem 

povinnosti evidovat tržby pro jednotlivé skupiny povinných subjektů z definovaných 

tržních segmentů. V první fázi by měly být zapojeny osoby provozující restaurační a 

ubytovací služby. Poté by začaly registrovat tržby osoby provozující maloobchod a 

velkoobchod. Postupně by byly zapojeny další skupiny podnikatelů na základě 

analýz míry rizika zkreslování tržeb v jednotlivých segmentech trhu a významnosti 

odhadovaného objemu krácení daní, tak, aby všechny povinné subjekty podléhaly 

evidenci tržeb nejpozději do tří let od účinnosti zákona. 

Rozfázování náběhu povinností pro jednotlivé oblasti se velmi osvědčilo 

i v Chorvatsku. 

2. Výjimky 

Některé druhy činností či místa, kde je podnikání provozováno, vyžadují 

z povahy věci zavedení systémových či individuálních výjimek z povinnosti evidovat 

tržby. V rámci věcného záměru Ministerstvo financí zvažovalo, jakým způsobem 

výjimky upravit. Jak je uvedeno výše, základním cílem evidence tržeb je postihnout 

co nejširší spektrum segmentů trhu, kde dochází k daňovým únikům, a zároveň 

přílišně nezatížit povinné subjekty, tzn. maximální efektivita daného systému. Věcné 

výjimky by měly být minimální, obecně by měly existovat zejména výjimky 

systémové. Pokud by bylo výjimek příliš mnoho, jejich zneužívání a s tím spojená 

deformace tržního i daňového prostředí by vedla k výraznému snížení efektivity 

celého systému a v konečném důsledku ke zbytečnému zatížení poctivých subjektů.  

Předpokládá se, že při definici povinného subjektu bude základním parametrem 

definice poplatníka v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. V návaznosti na tento zákon pak budou z evidence tržeb vyloučeny příjmy, 

které lze v intencích zákona o daních z příjmů označit jako příjem z příležitostných 

činností nebo příjem nepocházející z podnikatelské činnosti (například občasný 

odprodej služebních vozidel či výpočetní techniky zaměstnancům jejich 

zaměstnavatelem, poskytování symbolických předmětů v rámci charitativních sbírek 

apod.).  

Plošně budou stanoveny druhy tržeb, které nebudou standardnímu režimu 

evidence tržeb podléhat a budou z režimu evidence buď zcela vyňaty (např. prodej 
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zboží nebo služeb v prodejních automatech), nebo můžou být evidovány ve 

zjednodušeném režimu (např. prodej  v linkové dopravě). 

Se zástupci dotčených skupin povinných subjektů (podnikatelské svazy, 

neziskové organizace apod.) diskutujeme možné výjimky pro specifické oblasti 

podnikání, které navrhneme za situace, kdy by náklady pro podnikatele převýšily 

přínosy celého systému. 

Dále se předpokládá, že bude-li u povinného subjektu důvod hodný zřetele, pak 

na základě individuální žádosti o výjimce rozhodne na krajské úrovni správce daně, a 

to bez ohledu na činnost povinného subjektu. 

Zde je vhodné též podotknout, že k vyloučení některých povinných subjektů 

dojde též stanovením tržeb (způsobů plateb), které povinnosti evidovat tržby 

podléhat nebudou (např. tím, že přijímají pouze platby převodem z účtu na účet, 

viz níže). 

B. Tržby 

Tržbou se pro účely evidence tržeb rozumí takové plnění, které podnikatel obdrží 

v rámci své podnikatelské činnosti za prodané zboží nebo poskytnuté služby.  

Smyslem evidence tržeb je postihnout takové tržby, jejichž uskutečnění by jinak 

bylo státem obtížně zjistitelné, neboť stávající prostředí poskytuje značný prostor pro 

obcházení daňové povinnosti a tím snižování příjmu státního rozpočtu. Zjistitelnost 

uskutečnění transakce však nebyla jediným parametrem, k němuž Ministerstvo 

financí při stanovování rozsahu nastavení parametrů systému přihlédlo. Ze strany 

Ministerstva byly zohledněny i další skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh 

přijímání plateb, přičemž byl zohledněn aspekt, zda vyloučení / postihnutí některého 

ze způsobu plateb nemůže mít nějaký sekundární nepříznivý efekt pro zákazníka, 

podnikatele nebo celý trh. 

1. Vyloučení plateb převodem z účtu na účet 

Vzhledem k tomu, že jsou převody finančních prostředků z účtu na účet 

evidovány bankami a banky mají povinnost vydat na žádost finanční správy výpis 

z účtu, nebudou předmětem evidence tržeb přímé platby (vnitrobankovní 

a mezibankovní) z účtu na účet. V návaznosti na vyloučení těchto plateb z evidence 

tržeb elektronickými prostředky bude de facto vyloučena i část skupiny subjektů 

podnikající ve velkoobchodu – lze předpokládat, že v této rovině obchodování by 

měla být platba převodem standardním způsobem placení za zboží. 
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2. Hotovost 

Nemožnost prokázat povinnému subjektu, že přijímá platby v hotovosti, je 

základním důvodem, proč systém evidence tržeb vzniká. Právě platby hotovostí 

umožňují povinnému subjektu nepřiznat příjem, neboť o přijetí takového příjmu 

neexistuje žádný záznam, zápis či doklad. Platba hotovostí proto jednoznačně bude 

spojena s povinností zaevidovat tržbu a vydat účtenku. 

3. Poukázky, stravenky 

Jedná se o platební prostředky nahrazující peníze. Není žádným způsobem 

zaručeno, že při vyplacení peněz za získané stravenky bude vydán doklad, nebo že 

bude jiným způsobem zajištěno, že jejich vyplacení bude nezpochybnitelně spojeno 

se subjektem, který platební prostředky přijal a následně si je nechal proplatit 

od jejich vydavatele. V tomto případě proto budou podléhat elektronické evidenci 

analogicky k hotovosti. 

4. Platba kartou (kreditní, debetní) 

Ačkoliv se jedná v podstatě o platbu převodem z účtu na účet, byl tento způsob 

realizace tržby zahrnut mezi způsoby platby podléhající evidenci tržeb. Vyloučení 

plateb kartou by mohlo mít zásadní vliv na preferenci zákazníků a mohl by se zastavit 

stávající pozitivní trend v oblasti elektronického placení, což se jeví jako 

kontraproduktivní. Důvodem, proč by v daném případě zákazníci volili platbu 

hotovostí, by byl zájem získat účtenku opatřenou kódem pro elektronickou evidenci 

tržeb, např. z důvodu účasti v loterii, která může být jedním z doplňkových opatření. 

Zároveň by absence evidence plateb kartou prakticky znemožnila kvalitní analytickou 

práci s daty na úrovni srovnávání jednotlivých povinných subjektů a díky tomu cílené 

zaměření daňových kontrol. 

5. Elektronické platební prostředky 

Elektronické platební prostředky představují vzdálený přístup k peněžní hodnotě. 

Podle jejich typu se může jednat o prostředky přímo na bankovním účtu (kreditní 

karta, elektronické peněženky, on-line placení přes elektronickou bránu) nebo 

o prostředky na účtu nebankovního charakteru (karta na jízdné, stravné, atp.).  

 Jak je uvedeno výše, platba kartou u obchodníka bude podléhat evidenci 

tržeb. Co se týče elektronických platebních prostředků, pak i zde má Ministerstvo 

financí za to, že je vhodné tyto způsoby platby postihnout a spojit s nimi povinnost 

platbu zaevidovat a přijmout účtenku. Takový přístup preferuje zejména s ohledem 
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na efektivnost a výpovědní hodnotu daňových kontrol a zejména tam, kde lze 

prostřednictvím jednoho elektronického platebního prostředku zaplatit různé zboží 

či služby. Bez postihnutí takových způsobů platby by stát neměl k dispozici relevantní 

informaci o tom, jak by mělo být ze strany povinného subjektu odvedeno DPH. 

V. Náhradní režimy evidence tržeb 

Vedle běžného základního systému (on-line) se počítá s náhradními režimy. 

Důvodem je skutečnost, že při sebevětší snaze může a bude v praxi docházet k 

technickým poruchám na straně povinného subjektu nebo poskytovatele 

internetového připojení či k situacím, kdy on-line evidence tržeb bude objektivně 

znemožněna. V těchto případech však není možno bránit povinným subjektům 

v podnikání, a proto bylo nutno nastavit náhradní režimy.    

A. Dočasný režim – off-line (nemožnost navázat spojení) 

 V případě dočasné objektivní nemožnosti odeslání účtenky on-line (např. 

krátkodobý výpadek spojení apod.) může prodejce vydat účtenku bez unikátního 

čísla přiděleného správcem daně, má však povinnost odeslat údaje o této transakci 

serveru finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 2 dnů od 

uskutečnění transakce. Zákazník může zkontrolovat přes webovou aplikaci (zadáním 

bezpečnostního kontrolního čísla vygenerovaného prodejcem a dalších údajů z 

účtenky), že údaje o transakci byly skutečně správci daně následně zaslány (tj. 

prodejce ji nezatajil a bude z ní odvedena daň). S touto kontrolou je samozřejmě 

počítáno i na straně kontrolních orgánů.  

B.  Zjednodušený režim – off-line (neexistující spojení) 

 V případě objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným způsobem 

(např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv 

internetového připojení) může správce daně po ověření této skutečnosti udělit 

individuální výjimku z on-line evidence a povolit prodejci evidovat tržby ve 

zjednodušeném off-line režimu. Další možností je udělit výjimku prováděcím právním 

předpisem plošně např. na některé typy transakcí, kde by mohlo povinností evidovat 

tržby on-line docházet k zásadnímu omezení podnikatelské činnosti. Zde přichází 

v úvahu např. prodej jízdenek v prostředcích hromadné dopravy. Takový prodejce 

bude mít povinnost mít příslušnou pokladnu / tablet apod. a vystavovat účtenky se 
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svým bezpečnostním kódem. Data o tržbách pak bude předávat správci daně 

v určené časové periodicitě.  

VI. Sankce 

Je nezbytné nastavit takové sankce, které budou pro nepoctivé podnikatele 

dostatečně odrazující, a které budou dávat jasně najevo, že okrádat stát se 

nevyplácí. Naopak poctiví obchodníci by měli z fungujícího tržního prostředí 

profitovat. 

Kontrolovat a udělovat sankce budou orgány finanční správy a celní správy, které 

by měli mít odpovídající nástroje ke kontrole dodržování elektronické evidence tržeb. 

Vedle blokové pokuty uložené na místě za méně závažné porušení povinností a 

finančního postihu ve správním řízení je počítáno i s tvrdšími postihy - možností 

uzavření provozovny nebo zákazem činnosti. Forma blokové pokuty je vhodná 

z hlediska preventivního plošného provádění kontrol a jednoduchosti souvisejících 

úkonů kontrolního orgánu, bez nutnosti obhajovat správní úvahu ohledně výše 

pokuty s ohledem na míru provinění. Vyšší pokuty a další sankce při opakovaném 

porušení povinnosti a vědomém obcházení systému mají sledovat odrazující efekt. 

Cílené a uvážené použití razantního (krajního) nástroje na subjekty, které soustavně 

a cíleně protiprávním způsobem krátily své tržby, se velmi osvědčilo v Chorvatsku, 

kde mělo velmi významný efekt. 

Zákazník, který si nevezme účtenku, nebude pokutován, na straně zákazníků je 

volena pouze motivace pozitivní (viz níže).  

VII. Doplňková opatření 

Jak bylo řečeno, jedním ze základních předpokladů optimálního zavedení 

systému je podpora ze strany veřejnosti, a to nejen podnikatelské. Zákazník a 

spolupráce s ním jsou stěžejními prvky efektivního fungování celého systému. 

Spotřebitelé musí být dostatečně motivováni, aby vyžadovali od svého obchodníka či 

jiného podnikatele účtenku. 

Za účelem efektivnějšího fungování systému se zvažují doplňková opatření. 

Motivace zákazníků vyžadovat účtenku bude podpořena pozitivní marketingovou 

kampaní a případně dalšími opatřeními, např. účtenkovou loterií. Nepředpokládá se 

cesta represivní; zákazník, který si nevezme účtenku, nebude pokutován. 
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Jako další nástroj pro efektivnější kontrolu dodržování povinností a postupů při 

evidenci tržeb je navrhována pravomoc orgánů finanční a celní správy provádět 

kontrolní nákupy. Postup kontrolního nákupu tak lze využít např. ke zjištění míry 

plnění povinnosti zaslat předepsané údaje o transakci v okamžiku uskutečnění 

evidované tržby správci daně, povinnosti vystavit v okamžiku uskutečnění evidované 

tržby účtenku. 

Doplňková opatření i dle zkušeností ze zahraničí zvyšují efektivitu a účinnost 

celého systému. Na straně zákazníka je významná i edukační činnost ve smyslu 

morální spoluodpovědnosti za fungování státu. Placení daní by mělo být vnímáno 

jako správné a normální, jak je tomu ve vyspělých státech.  

VIII.   Konzultace 

Jednotlivé prvky analýzy evidence tržeb elektronickými prostředky, jakož i celý 

věcný záměr, Ministerstvo financí konzultovalo v rámci odborné diskuse s celou 

řadou subjektů, a to jak po technické, tak po věcné stránce. Konzultace neustále 

probíhají, také do budoucna je plánována intenzívní diskuse ohledně aspektů 

navrhované úpravy i se zástupci dalších potenciálně dotčených subjektů. V průběhu 

roku 2014 byla elektronická evidence tržeb konzultována např. s následujícími 

organizacemi: 

1) ČR 

   a) Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 

   b) Hospodářská komora ČR, 

   c) Asociace lanové dopravy a Asociace bazénů a saun, 

   d) Asociace Českého tradičního obchodu, 

   e) Asociace osobního prodeje, 

   f) společnost MasterCard, 

   g) společnost Visa, 

   h) Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

   i) Rada hospodářské a sociální dohody České republiky, 

   j) Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, 

   k) ICT Unie o.s., 

   l) Český statistický úřad, 

   m) telekomunikační společnosti, 
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   n) orgány státní správy, 

o) sektor neziskových organizací, 

p) Českomoravská konfederace odborových svazů 

a další, 

2) zahraničí 

   a) Ministerstvo financí a daňová správa Chorvatské republiky, 

   b) společnost APIS IT d.o.o. (APIS IT ltd.), Chorvatská republika, 

   c) Ministerstvo financí a daňová správa Maďarské republiky 

a další. 

IX. Závěrečný stručný popis připravovaného systému EET  

Evidence tržeb vychází z tzv. chorvatského modelu, který spočívá na těchto 

základních prvcích: 

 elektronické on-line zasílání údajů správci daně, 

 kontrola dodržování zákona prostřednictvím zpětné vazby od veřejnosti - 

každý zákazník dostane jedinečnou účtenku, na základě které může sám 

prověřit, zda prodejce platbu „přiznal“ správci daně, a 

 otevřený systém umožňující minimalizaci nákladů na zavedení na straně 

poplatníků. 

 Registrace do systému EET bude nastavena tak, aby byla pokud možno co 

nejjednodušší a pro podnikatele nejméně zatěžující.  

 Každý povinný subjekt bude pro účely elektronické evidence tržeb a 

komunikace s centrem správce daně jednoznačně autentizován. 

 Evidovat tržby budou muset 

 všichni poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří tržby přijímají 

v rámci své podnikatelské činnosti, a 

 podnikající fyzické osoby, které tržby přijímají. 

 Věcné výjimky by měly být minimální, a to vesměs pouze systémové (např. 

vyjmutí nahodilých příjmů nebo příjmů z prodejních automatů), nebo z důvodu 

objektivní stálé nemožnosti internetového připojení, které může u některých 
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subjektů nastat. Zde se předpokládá zjednodušený režim evidence tržeb, také 

je počítáno s možností plošně některou činnost či oblast vyjmout.  

 Evidovat se budou všechny tržby v hotovosti, kartou, poukázkami (typicky 

stravenkami) a dalšími podobnými způsoby (např. platby mobilem atp.) (dále 

jen „hotovostní tržby“), kromě plnění, která jsou příjmem z jiné činnosti než z  

podnikání či jsou nahodilým příjmem. Platby převodem z účtu na účet evidenci 

podléhat nebudou. 

 Evidovat se budou nejen hotovostní tržby z transakcí mezi podnikatelem a 

konečným zákazníkem (B2C), ale i hotovostní tržby od podnikatelů (B2B). 

 Cílem je spustit celý systém v roce 2016 s postupným náběhem povinnosti 

evidovat tržby u jednotlivých skupin dotčených subjektů: 

 nejdříve osoby poskytující restaurační a ubytovací služby, 

 pak osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě, 

 následně postupně další podnikatelské subjekty přijímající platby v 

hotovosti, mimo stanovené výjimky. 

 Kromě běžného režimu on-line evidence tržeb bude upraven i způsob evidence 

při dočasném výpadku internetového připojení a náhradní zjednodušená 

evidence pro případ objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným 

způsobem (off-line).   

 Motivace zákazníků vyžadovat účtenku bude podpořena pozitivní 

marketingovou kampaní a případně dalšími opatřeními, např. účtenkovou 

loterií. Zákazník, který si nevezme účtenku, nebude pokutován. 

 Pokud povinný subjekt nebude evidovat tržby, počítá se se sankcemi: 

bloková pokuta, pokuta, možnost uzavření provozovny nebo zákaz činnosti. 

 Kontrolovat a udělovat sankce budou orgány finanční správy a celní správy. 

 V současné době je dokončován návrh zákona o evidenci tržeb, který by měl 

být předložen vládě do konce prvního čtvrtletí roku 2015. Souběžně probíhá 

příprava technického řešení (IT systém finanční správy). 

 Zároveň pokračují analýzy tržního prostředí a průběžné diskuse se zástupci 

dotčených subjektů, zejména pak se zástupci podnikatelských svazů. 


