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Daňová informace - Změna zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) 
 
 
Dne 9. října 2019 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákona 256/2019 Sb., kterým se mění 
dosavadní zákon 112/2016 Sb. v platném znění o elektronické evidenci tržeb (EET).  
Současně se uvedeným zákonem mění také některá ustanovení zákona 235/2004 Sb. o DPH 
v platném znění.  
 
Za nejzásadnější změnu zákona o EET lze považovat zrušení původního ustanoví § 37 
zákona, ve kterém byla stanovena určitá omezení činností, kterých se EET doposud netýkalo. 
Vlivem zrušení tohoto ustanovení se nyní bude EET týkat všech činností s výjimkou tržeb 
vyloučených z EET dle § 12 zákona (např. tržby ČNB, územních samosprávných celků, bank, 
pojišťoven, investičních společností a fondů). Toto ustanovení vstoupí podle přechodných 

ustanovení zákona v účinnost dnem 1. května 2020.  

 
 
Některé tržby bylo možno evidovat v tzv. zjednodušeném režimu dle § 10 a § 11 původního 
znění zákona (např. na prodej zboží a služeb na palubách dopravních prostředků). 
 
 
Nově zavedeným § 11a zákona bude možno některé tržby evidovat v tzv. zvláštním způsobu 

prostřednictvím bloku účtenek na základě povolení správce daně, přičemž k použití 
zvláštního způsobu musí být naplněny zákonem stanovené podmínky (neplátce DPH, 
maximálně 2 zaměstnanci, tržby nepřesahující 600 tis. Kč). Tento zvláštní způsob evidence 
tržeb může být uplatněn u: 

• poplatníků daně z příjmů fyzických osob (OSVČ), 
• poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří poskytují zdravotnické služby 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění a přijímá úhrady za jejich poskytování od 
zdravotních pojišťoven. 
 
 

Tito poplatníci mohou předkládat správci daně žádosti o povolení zvláštního způsobu 

evidence tržeb od 1. února 2020, přičemž povinnost použití zvláštního způsobu evidence 
tržeb bude účinná od 1. května 2020, tj. od účinnosti nového zákona. Pokud bude příslušná 
žádost podána před 1.2.2020, bude správcem daně považována jako žádost podaná ke dni 
1.2.2020. 
V případě, že od účinnosti zákona bude poplatník evidovat tržby v běžném režimu a následně 
podá žádost o  evidenci tržeb zvláštním způsobem, je tento zvláštní způsob účinný od dne 
následujícího po dni, ve kterém si poplatník převezme od správce daně blok účtenek, 
nejpozději však 15. den ode dne oznámení rozhodnutí o zvláštním způsobu evidence tržeb. 
 
V ustanovení § 12 zákona o EET se dále doplňují některé další činnosti, u kterých jsou tržby 
z těchto činností vyloučeny z evidence tržeb – např. služby sociální péče, sociální prevence, 
sociální rehabilitace apod.).  
 
Evidenci tržeb nebudou podléhat také příjmy z hazardních her nebo příjmy z prodeje 
sladkovodních ryb v období 18.-24. prosince běžného roku. 



 
Evidenci příjmů v EET nebudou podléhat ani příjmy fyzických osob, kterým je přiznán nárok 
na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, 
pokud splní zákonem stanovené podmínky – podnikatelskou činnost provozují bez 
spolupracujících osob nebo bez  zaměstnanců (s výjimkou osob se stejným zrakovým 
postižením), není společníkem společnosti (dříve sdružení) a tržby přijímá sám nebo 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob se stejným zrakovým 
postižením. 
 
 
V zákoně od DPH dochází zákonem 256/2019 Sb. rovněž k řadě podstatných  změn, které se 
týkají především zatřídění některých druhů zboží a služeb do druhé snížené sazby DPH (sazba 
10 %). 
 
 
Některé služby doposud zatříděné do první snížení sazby (15 %) se s účinností od 1. května 

2020 přeřazují do druhé snížené sazby DPH (10 %). Jedná se např. o položky dle číselníku 
CZ-CPA: 
- 36.00.2      Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.  
- 37              Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s            
                         těmito činnostmi. 
- 56               Stravovací služby, podávání nápojů, pokud – nejsou jako stravovací služby  

                   osvobozeny od daně podle § 57 až 59, – se nejedná o podání alkoholických  
                   nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury  
                   celního sazebníku 2203 00 10, nebo – se v rámci stravovací služby nebo  
                   podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy  
                   nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. 

- 81.21.10     Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 
- 81.22.11     Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 
- 88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 
- 95.23          Opravy obuvi a kožených výrobků. 
- 95.29.11     Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. 
- 95.29.12      Opravy jízdních kol. 
- 96.02           Kadeřnické a holičské služby. 
- 77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, 

periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a 
kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud 
se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle 
knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.“. 
 

K výjimce o podávání nápojů uvádím, že výše uvedená nomenklatura celního sazebníku 2203 
00 10 obsahuje pivo v nádobách větších než 10 litrů. Do první snížené sazby DPH ve výši 

10 % tak bude s účinností od 1. května 2020 zatříděno podávání piva z jakýchkoliv 

nádob větších než 10 litrů. 
 
 
 
 
 



Do přílohy č. 3a zákona o DPH,  která obsahuje zboží zařazené do druhé snížené sazby DPH 
(10%), bude od 1. května 2020 zařazena také: 
 
- 2201 –         Pitná voda 
- 4901 - 4905, 4911, 8523 – Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, 

periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a 
kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud – jsou 
obsaženy na hmotném nosiči a – nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 
% obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu 
nebo audiovizuálního obsahu. 
 

     
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
V Ústí nad Labem dne 21.10.2019 
 


