
"Tímto bych Vás, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, chtěla velmi požádat o poskytnutí informací sloužících ke zpracování praktické 
části diplomové práce. Konkrétně se jedná o tyto informace: 
1) Data o počtu osob podnikajících v oblasti stravovacích služeb, tedy osob povinných evidovat 
tržby od 1.12.2016, a to v co nejdelším období, aby bylo možné porovnat změnu počtu v čase, 
2) Kalkulace nákladů, které dle Ministerstva financí nesou podnikatelé v souvislosti  
se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb." 
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 Č. j.: MF-29129/2017/10-4/1899 IK 
  

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

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. října 2017 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 informací v tomto znění: 
 
"Tímto bych Vás, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, chtěla velmi požádat o poskytnutí informací sloužících ke zpracování praktické 
části diplomové práce. Konkrétně se jedná o tyto informace: 
1) Data o počtu osob podnikajících v oblasti stravovacích služeb, tedy osob povinných 
evidovat tržby od 1.12.2016, a to v co nejdelším období, aby bylo možné porovnat změnu 
počtu v čase, 
2) Kalkulace nákladů, které dle Ministerstva financí nesou podnikatelé v souvislosti  
se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
 Ad 1) 
 Odhady počtu podnikatelů podléhající 1. fázi evidence tržeb, tj. od 1. prosince 2016 
byly v rámci legislativních příprav realizovány ve veřejně dostupném dokumentu “Závěrečná 
zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA)“, která byla zpracována jako součást vládního 
návrhu zákona o evidenci tržeb.   
 
 RIA je spolu s dalšími dokumenty k evidenci tržeb dostupná na oficiálních 
internetových stránkách Ministerstva financí a Finanční správy www.etrzby.cz 
(http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty).  V této souvislosti si Vás však Ministerstvo financí 
dovoluje upozornit, že RIA počítala mezi subjekty zařazené do 1. fáze evidence tržeb všechny 
podnikatele, kteří své tržby realizují v rámci činnosti zařazené do NACE 55, 56, tedy nikoliv 
pouze stravování.  
 
 Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb zveřejněného Generálním 
finančním ředitelstvím na internetových stránkách www.etrzby.cz  došlo ke zpřesnění 
výkladu zákona. Za tržby podléhající evidenci tržeb v 1. fázi evidence tržeb se dle tohoto 
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Metodického pokynu považují pouze tržby z poskytování stravovacích a ubytovacích služeb. 
Tržby z činnosti zařazených v rámci NACE 56, které však nenaplňují znaky stravovací služby 
(např. prodej jídla „s sebou“), jsou zařazeny do 3. fáze evidence tržeb.  
 
 Na základě výše zmíněného metodického zpřesnění došlo i ke zpřesnění počtu 
subjektů povinných evidovat v 1. fázi. Dle dostupných informací je počet osob podnikajících 
v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb v současné době odhadován na cca 40 tisíc.  
 
 Ad 2) 
 Co se týče kalkulace odhadu nákladů, které nesou podnikatelé v souvislosti  
se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb, jsou tyto informace plně zpracovány 
v již uvedeném dokumentu RIA. Reálně vynaložené náklady se u jednotlivých podnikatelů 
různí.  
 
 
 
  
 


