
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek: 
1) Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb; 
2) Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1; 
3) Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, 
příp. kde jsou / budou zveřejněny; 
4) Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění 
elektronické evidence tržeb; 
5) K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést; 
6) Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících 
registrační pokladny sankcionováno. 
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 V Praze dne 26. 2. 2016 

 Č. j.: MF-6256/2016/10-4/404 IK 
  

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

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 11. února 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek: 
1) Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci 
tržeb; 
2) Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1; 
3) Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné 
veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny; 
4) Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění 
elektronické evidence tržeb; 
5) K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést; 
6) Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících 
registrační pokladny sankcionováno. 
 
 
 Vzhedem k tomu, že od vznesení Vaší poslední žádosti na Ministerstvo financí  
dne 22.10.2015, evidované pod č.j. MF-48544/2015/10/2073 IK, nedošlo na straně 
Ministerstva financí k žádným změnám, zůstávají odpovědi pod body 1) až 4) stejné  
a uvádíme je taktéž níže:  
 

  Ad 1) 
 V souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, v návaznosti na ust. § 19 odst. 4 
tohoto zákona, se aktuálně předpokládá vydání pouze jediného prováděcího předpisu, a to 
vyhlášky, jejímž předmětem bude technická specifikace bezpečnostního a podpisového kódu 
poplatníka.  

 
  Ad 2) 

 Konečné znění vyhlášky provádějící ust. § 19 odst. 4 zákona o evidenci tržeb doposud 
není k dispozici, a to i s ohledem na skutečnost, že finální podoba technické specifikace obou 
kódů není prozatím rozhodnuta.  Jako součást návrhu zákona byla Poslanecké sněmovně 



Parlamentu ČR předložena mj. pracovní verze návrhu vyhlášky. V této souvislosti však 
upozorňujme, že je velmi pravděpodobné, že dané znění dozná změn.  
 

  Ad 3) 
 Pracovní verze návrhu vyhlášky, tak jak je zmiňováno výše, je k dispozici na 
stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako součást sněmovního tisku č. 513.  
Znění sněmovního tisku je k dispozici zde: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=513&CT1=0 . 
Poté, co návrh vyhlášky projde standardním legislativním procesem, bude zveřejněn ve Sbírce 
zákonů. Doporučujeme vyčkat definitivní podoby zákona i vyhlášky. 

 
  Ad 4) 

 Konkrétní podoba a funkcionalita zařízení závazně stanovena není a návrh zákona 
ji ani neupravuje.  Systém evidence tržeb je založen na otevřeném technickém hardwarovém 
i softwarovém řešení. Co se týče fungování systému, záměrem Ministerstva financí není 
zavádět registrační pokladny, tedy speciální certifikovaná zařízení, která by podléhala 
speciálnímu schvalování.   
Je tedy na každém konkrétním podnikateli, aby zvolil takové zařízení, které svým technickým 
řešením bude odpovídat potřebám a specifikům jeho podnikatelské činnosti a jehož 
prostřednictvím bude schopen plnit požadavky dané zákonem, popř. již zmíněnou vyhláškou. 
 
 Náležitosti dokladů jsou upraveny v  zákoně stejně jako všechny ostatní povinnosti, 
které v souvislosti s evidencí tržeb budou nově podnikatelům plynout. Zároveň je o nich 
veřejnost průběžně informována. V této souvislosti doporučujeme sledovat stránky Finanční 
správy a Ministerstva financí ČR. 
 
 Ad 5) 
 V souladu se zněním ust. § 37 a § 39 návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou 
sněmovnou vznikne evidenční povinnost prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení, 
tedy poté, co zákon projde standardním legislativním procesem (bude zveřejněn ve Sbírce 
zákonů), a to v první fázi podnikatelům v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. V 2. fázi 
(tj. 3 měsíce po první fázi) se přidají podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu,  
v 3. fázi (tj. 15 měsíců po první fázi) budou evidovat tržby poplatníci z ostatních činností 
vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, soukromí dopravci či podnikatelé  
v zemědělství. Ve 4. fázi (tj. 18 měsíců po první fázi) se do evidence tržeb připojí poplatníci  
z vybraných řemesel a výrobní činnosti. Předpokladem je vždy skutečnost, že své tržby  
z podnikání realizují platbami v hotovosti, platebními kartami, šeky, směnkami nebo jinými 
obdobnými platidly. 
 
 Ad 6) 
 Co se týče sankcí, dovolujeme si odkázat na znění části čtvrté zákona o evidenci tržeb. 
Sankce se odvíjí od jednotlivých skutkových podstat. V této souvislosti lze zmínit i část 
pátou, ve které jsou stanoveny opatření k vynucení nápravy.  
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