
 
„V návaznosti na přijetí zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „Zákon“), který 
upravuje povinné zavedení registračních pokladen, by se Klient touto cestou rád informoval o 
skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o 
povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených. 
 
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) Který model evidence tržeb bude v České republice zaveden – slovenský nebo slovinsko-
chorvatský;  
 
2) Budou kromě vyhlášky týkající se bezpečnostního kódu vydávány další prováděcí právní 
předpisy k provedení Zákona;  
 
3) Kdy k vydání takových prováděcích právních předpisů dojde a jaké je jejich navrhované znění;  
 
4) Bude osobám, na něž dopadá povinnost zavést registrační pokladny, přidělen komunikační 
partner za účelem konzultace otázek v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, tj. 
zejména technických a dalších souvisejících otázek;  
 
5) Bude možné nechat si od komunikačního partnera, příp. od jiné autority nechat odsouhlasit 
možnost použití konkrétního zařízení za účelem plnění povinností vyplývajících ze Zákona;“  
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 V Praze dne 13.5. 2016 

 Č. j.: MF- MF-16253/2016/10-4/1090 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 2. května 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: 
 
 
 „V návaznosti na přijetí zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „Zákon“), který 
upravuje povinné zavedení registračních pokladen, by se Klient touto cestou rád informoval o 
skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o 
povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených. 
 
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) Který model evidence tržeb bude v České republice zaveden – slovenský nebo slovinsko-
chorvatský;  
 
2) Budou kromě vyhlášky týkající se bezpečnostního kódu vydávány další prováděcí právní 
předpisy k provedení Zákona;  
 
3) Kdy k vydání takových prováděcích právních předpisů dojde a jaké je jejich navrhované 
znění;  
 
4) Bude osobám, na něž dopadá povinnost zavést registrační pokladny, přidělen komunikační 
partner za účelem konzultace otázek v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, tj. 
zejména technických a dalších souvisejících otázek;  
 
5) Bude možné nechat si od komunikačního partnera, příp. od jiné autority nechat odsouhlasit 
možnost použití konkrétního zařízení za účelem plnění povinností vyplývajících ze Zákona;“  
  

 
K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující.  

V mezidobí od Vašeho posledního dotazu v režimu Zákona, vedeného pod č. j. MF-
6256/2016/10, ze dne 16. února 2016 (resp. také dřívějšího dotazu pod č. j. MF-
48544/2015/10 ze dne 30. října 2015) došlo v rámci legislativního procesu k přijetí a 
následnému vyhlášení zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. a doprovodného zákona, který 



mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb č. 113/2016 ve Sbírce 
zákonů. 
 

Ve Vaší žádosti také zmiňujete, že „zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, upravuje 
povinné zavedení registračních pokladen“. K objasnění této Vámi zmíněné skutečnosti Vám 
ministerstvo sděluje, že záměr nesměřoval k zavedení registračních pokladen, nýbrž  
k zavedení systému elektronické evidence tržeb. Podstata elektronické evidence tržeb je stejná 
jako v případě registračních pokladen, tedy poskytnutí informací o každé transakci 
podnikatele Finanční správě. Na rozdíl od registračních pokladen je elektronická evidence  
pro podnikatele spojena s výrazně nižšími náklady a zároveň maximalizuje efektivitu 
komunikace mezi daňovými subjekty a Finanční správou, neboť odstraňuje prodlevu mezi 
zaevidováním tržby a jejím vykázáním Finanční správě. Tím se minimalizuje možnost 
nepřiznat příjmy a krátit daňové inkaso. Rovněž zde na rozdíl od registračních pokladen není 
takové riziko manipulace se záznamy o tržbách. Evidence tržeb tak nebude probíhat 
prostřednictvím nákladných speciálních certifikovaných zařízení, ale přes jakékoliv zařízení 
(tablet, mobilní telefon, pokladní zařízení, atp.), které je schopno on-line odeslat informaci  
o transakci a vytisknout účtenku. Systém evidence tržeb je tedy koncipován jako otevřený,  
a to z hlediska hardwarového i softwarového řešení. 

  
K Vašim konkrétním dotazům sdělujeme následující: 
 
Ad 1) 
Zavedení elektronické evidence tržeb v České republice předcházela důkladná analýza 

a srovnání různých systémů fungujících v Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku a jiných států 
napříč EU i mimo ni. Systém evidence tržeb zaváděný v ČR byl inspirován chorvatským 
modelem tzv. fiskalizace, nicméně v určitých ohledech je od něj odlišný. 

 

Ad 2) 
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 způsob tvorby bezpečnostního a podpisového kódu 
poplatníka.  

V tomto bodě zároveň odkazujeme na odpověď v předchozím podání č. j.:  
MF-48544/2015/10 ze dne 30. 10. 2015 – bod 1. 

 
Ad 3) 
K vydání tohoto právního předpisu dojde po absolvování nezbytného legislativního 

procesu. 
 
Ad 4) 
Pro konzultaci otázek týkajících se fungování systému elektronické evidence tržeb  

a dalších informací nezbytných k řádné evidenci tržeb byl spuštěn informační portál  
www.e-trzby.cz, kde můžete prostřednictvím „kontaktního formuláře“ zaslat svůj dotaz 
k fungování zaváděného systému. Do budoucna se počítá i se spuštěním „kontaktního místa“ 
provozovaného Finanční správou za účelem metodické a informační podpory dotčených 
subjektů.  
 

Ad 5) 
Odpovědnost za plnění povinností vyplývajících podnikateli ze zákona o evidenci 

tržeb je vždy na straně daného podnikatele, jelikož on je subjektem, který má povinnost 

http://www.e-trzby.cz/


evidovat tržby. Podnikatel by si měl vybrat takové zařízení resp. takového dodavatele, který 
mu zaručí, že systém bude fungovat tak, jak má. Finanční správa ani Ministerstvo financí 
nebude garantovat funkčnost pokladních zařízení ani programů, které zajišťují zasílání dat.  
Je to podobné jako např. u účetních programů resp. plnění povinností dle zákona o účetnictví. 

 
V průběhu května 2016 bude zveřejněna technická dokumentace pro zasílání 

evidovaných tržeb, včetně formátu a struktury datové věty, komunikačního rozhraní apod. 
V průběhu června 2016 bude zajištěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro testování 
výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory. Přibližně 1 měsíc 
před účinností zákona, tj. v listopadu 2016, bude zajištěno testovací prostředí pro zasílání 
údajů o evidovaných tržbách, které umožní podnikatelům otestovat funkčnost jejich 
pokladních zařízení.  
 
 Závěrem si Vás ministerstvo dovoluje upozornit na existenci informačního portálu 
Ministerstva financí a Finanční správy www.e-trzby.cz, na kterém jsou k dispozici aktuální 
informace o fungování systému evidence tržeb a další informace nezbytné k řádné evidenci 
tržeb. Zde lze také nalézt odpovědi na otázky, jež jsou předmětem Vaší žádosti.  Podrobnější 
seznámení s právní úpravou je možné nalézt na stránkách Sbírky zákonů či prostřednictvím 
výše uvedeného informačního portálu. 
  
 

http://www.e-trzby.cz/

