
S odvoláním na § 13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následujících informací: 
1. Analýzy nákladů na pořízení základního vybavení pro evidenci tržeb, na kterou se odvolává 
důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0), zveřejněná na adrese 
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa (viz zdroje dat). 
2. Dostupných analýz, které v segmentu (pozn. pravděpodobně v pohostinství a stravovacích 
služeb) ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu, na které 
se odvolává důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony  
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0 - str. 6), 
zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa. 
3. Podkladů, ze kterých vychází tvrzení: „Jedno z nejrizikovějších odvětví, kde většina transakcí 
probíhá v hotovosti a je zde velké procento daňových subjektů, které nepřiznávají své skutečné 
příjmy, a proto zavedení evidence tržeb u takovýchto subjektů bude účinným nástrojem při 
výběru daňového inkasa a znemožni se tím současná praxe spočívající  
v obcházení daňové povinnosti", (str. 22 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb 
(sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/eet/legislativa. 
4. Statistických údajů, které sloužily jako podklad tvrzení: „V případě pohostinství  
a restauračních služeb se na základě statistických údajů předpokládá nejvyšší relativní výskyt 
nepřiznaných tržeb", (str. 28 a str. 57 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb 
(sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/eet/legislativa. 
5. Podkladů pro výpočet tabulky B6 (viz zdroj: ADIS, vlastní propočty MF) na str. 60 důvodové 
zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese 
http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/eet/legislativa. 
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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 13. června  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: 
 
1. Analýzy nákladů na pořízení základního vybavení pro evidenci tržeb, na kterou se odvolává 
důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0), zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/eet/legislativa (viz zdroje dat). 
2. Dostupných analýz, které v segmentu (pozn. pravděpodobně v pohostinství a stravovacích služeb) 
ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu, na které se 
odvolává důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0 - str. 6), 
zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa. 
3. Podkladů, ze kterých vychází tvrzení: „Jedno z nejrizikovějších odvětví, kde většina transakcí 
probíhá v hotovosti a je zde velké procento daňových subjektů, které nepřiznávají své skutečné 
příjmy, a proto zavedení evidence tržeb u takovýchto subjektů bude účinným nástrojem při výběru 
daňového inkasa a znemožni se tím současná praxe spočívající v obcházení daňové povinnosti", (str. 
22 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese 
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa. 
4. Statistických údajů, které sloužily jako podklad tvrzení: „V případě pohostinství  
a restauračních služeb se na základě statistických údajů předpokládá nejvyšší relativní výskyt 
nepřiznaných tržeb", (str. 28 a str. 57 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní 
tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa. 
5. Podkladů pro výpočet tabulky B6 (viz zdroj: ADIS, vlastní propočty MF) na str. 60 důvodové 
zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese 
http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/eet/legislativa. 
  
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad 1) 
 
 Analýza nákladů na pořízení základního vybavení pro evidenci tržeb je obsažena v materiálu 
„Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace“ (příloha důvodové zprávy). Informace z ní obsažené 
vycházejí z rešerší na chorvatských i českých webových stránkách, zejména na stránkách výrobců 
softwaru a hardwarů, internetových vyhledávačů zboží atp. a z konzultací ze zástupci dotčených 
subjektů, zejména podnikatelských svazů, výrobců a dodavatelů pokladních zařízení a dalších. 
 
 Ad 2) až 4) 
 
 Jak je uvedeno v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace, jejímž předmětem je analýza 
nežádoucích jevů v ekonomice, uvedené informace vycházejí především z dat Českého statistického 
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úřadu. Tato nejsou obsažena v žádném uceleném dokumentu, jedná se o výsledek analýzy dat 
dostupných na webových stránkách Českého statistického úřadu. Co se týče šedé ekonomiky, 
pracovalo ministerstvo financí rovněž s materiály: Šedá ekonomika v České republice (VISA), The 
Shadow economy in Europe 2013 (AT Kearney), Friedrich Schneider: Size and development of the 
shadow economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013. Materiály jsou 
volně ke stažení na internetu.  
 
 Ad 5) 
 
 Předpokládaný nárůst tržeb vychází z dat chorvatské daňové správy. Zmíněná data byla např. 
prezentována i na odborné konferenci Ministerstva financí s názvem Elektronická evidence tržeb – 
zkušenosti a očekávání, která se konala dne 16. června 2015 v Kongresovém centru Praha za účasti 
delegace Ministerstva financí Chorvatska v čele s ministrem financí Borisem Lalovacem. Prezentace 
z této konference jsou dostupná na webových stránkách MF ČR (www.mfcr.cz).  
 
 Nárůst tržeb byl však upraven pro podmínky ČR, kde byla zohledněna výše šedé ekonomiky  
v ČR a Chorvatsku. Odhady výše šedých ekonomik byly čerpány z již výše zmiňované studie The 
shadow Economy in Europe 2013. Předpokládaný nárůst tržeb v procentech byl následně aplikován 
na výši vykázaných tržeb ve zkoumaných odvětvích, která byla zjištěna z databáze daňových 
přiznání ADIS Finanční správy ČR, a to pro zdaňovací období roku 2012 (v době vypracování 
tabulky se jednalo o nejnovější dostupné údaje). 
 
 


