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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 30. května 2019 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: 

1) Kolik stálo stát zavedení EET? 
2) Kolik stojí stát roční provoz EET? 
3) Jaká je efektivita EET při výběru daní, resp. kolik přesně stát za uplynulou dobu, 
kdy EET platí,  již vybral a jak se statisticky tento výběr proti době před EET zlepšíl? 
4) Kolik stát udělil pokut a o jakou částku se v součtu od pokutovaných jedná? 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

Ad 1) a 2) 
Informace požadované pod těmito body jsou uvedeny v materiálu zveřejněném na 
internetových stránkách www.etrzby.cz zde: 

 https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Naklady_EET.pdf 
 

Ad 3) 

Informace k tomuto bodu je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva 
financí zde: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2019/fiskalni-prinosy-eet-po-dvou-letech-
fung-34419 

Dále Ministerstvo financí uvádí, že meziroční růst přínosů evidence tržeb mezi roky 
2018 a 2017 činil cca 56 %, což bylo způsobeno splatností daně u příjmových daní  
a postupným náběhem druhé fáze evidence tržeb. Procentuálně nelze tento 
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meziroční růst vyjádřit v porovnání s rokem, kdy evidence tržeb ještě nebyla 
zavedena (nulový přínos v roce před jejím zavedením). 

Ad 4) 

Informace vztahující se k tomuto bodu je zveřejňována vždy jednou ročně 
prostřednictvím Zprávy o činnosti Finanční a Celní správy, která mj. obsahuje také 
příslušné údaje k evidenci tržeb. Zprávy za rok 2017 jsou k dispozici zde: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-
cinnosti-financni-a-celni-sprav 

K ostatním rokům za doby fungování evidence tržeb Ministerstvo financí uvádí 
následující údaje: 

rok 2016 

Finanční správa ČR: 
Počet kontrol – 713, z toho 51 jich bylo předáno ke správnímu řízení, které bylo 
zahájeno v průběhu roku 2017. 
Počet pokut a částka uložená na pokutách není evidována, neboť v roce 2016 nebylo 
ukončeno správní řízení. 
 
2018 

Finanční správa ČR: 
Počet pokut – 5 475  
Částka – 72 304 626 Kč 
 
Celní správa ČR: 
Počet pokut – 1 648  
Částka – 15 578 200 Kč 
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