
Žádám o podklady a detailní algoritmus výpočtu, kterým bylo dosaženo odhadů nákladů zavedení 
EET, jak jsou uvedeny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA)  
k návrhu zákona (dostupné např. zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114749)  
v částech B.1 a B.2. 
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 V Praze dne 23. 10. 2015 

 
 Č. j.: MF-45129/2015/10-5/1873 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Na Ministerstvo financí bylo dne 2. října  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí  následujících informací: 
 
"žádám o podklady a detailní algoritmus výpočtu, kterým bylo dosaženo odhadů nákladů 
zavedení EET, jak jsou uvedeny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA)  
k návrhu zákona (dostupné např. zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114749)  
v částech B.1 a B.2". 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Odhad nákladů zavedení EET  
je součtem jednotlivých položek nákladů spojených se zavedením elektronické evidence 
tržeb. Jednotlivé náklady byly pro účely přehlednosti rozděleny do pěti základních kategorií:  
 

- náklady na vybudování systému evidence tržeb (jednorázový náklad v roce 2016), 
• zahrnuje zejména předpokládané náklady na hardware, software, 

infrastruktura, modul pro účtenkovou loterii 
 

- pravidelné roční náklady na provoz IT systému evidence tržeb, 
• zahrnuje např. předpokládané náklady na údržbu systému, certifikační autoritu, 

ServiceDesk, zabezpečení systému 
 
 

- ostatní náklady spojené s provozem systému evidence tržeb, 
• zahrnuje např. předpokládané náklady na kontrolní nákupy a vybavení 

kontrolních pracovníků (technické vybavení, automobily, atp.) 
• zahrnuje předpokládané náklady spojené s volitelným vyšším zabezpečením, 

ověřování zaevidování účtenky ze strany zákazníků prostřednictvím sms 
zprávy 
 

- náklady na informační kampaň 
• zahrnuje náklady na informační kampaň projektu a call centrum pro veřejnost 

 
- mzdové náklady 



•  mzdové náklady pro cca 400 nových zaměstnanců, kteří budou přijati 
Finanční a Celní správou v souvislosti se zavedením systému evidence tržeb 
budou  
cca 200 mil. Kč. 

 
Struktura jednotlivých položek pěti základních kategorií není doposud pevně stanovena, jedná 
se o podkladový materiál, který doposud nedoznal definitivní podoby a mění se v návaznosti 
na postup příprav realizace systému.  
 
Vzhledem k tomu, že částky jednotlivých položek jsou orientační a předpokládané, nelze 
poskytnout detailnější informace než co do celkové výše nákladů v rámci kategorie,  
tak jak jsou uvedeny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA). A to i s ohledem 
na skutečnost, že výběrová řízení, která se budou vztahovat k většině oblastí, doposud 
neproběhla, není možné u většiny položek konkretizovat jednotlivé odhady nákladů, aby tím 
nebyl ovlivněn průběh těchto řízení.  
 
Ministerstvo financí předpokládá, že v zadávacích řízeních se mnohdy „vysoutěží“ nižší cena, 
než s jakou počítá v odhadech nákladů.   
 
 


