
                     Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
 

Daňová informace – zavedení elektronické evidence tržeb (EET) 
 

Dne 13.4.2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva významné zákony, a to 
- zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET) 
- zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o evidenci tržeb. 
 
Zákon 113/2016 Sb. mění dosavadní znění zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. 
 
Vzhledem k vyhlášení obou uvedených zákonů v průběhu měsíce dubna je stanovena účinnost 
zákona o EET od 1. prosince 2016 s výjimkou ustanovení zákona týkajících se přidělování 
autentizačních údajů pro uplatnění zákona o EET.  
Účinnost doprovodného zákona č. 113/2016 Sb. je pak stanovena pro různé části zákona 
odlišně. 
 
S účinností od 1. prosince 2016 se ustanovení zákona o EET bude vztahovat pouze na dále 
uvedené služby, a to: 

- ubytovací služby začleněné pod kódem 55 klasifikace NACE (klasifikace 
ekonomických činností) – do této činnost patří krátkodobé ubytování hostů, nepatří 
sem však dlouhodobé ubytování v ubytovacích zařízeních (např. byty) na celý měsíc a 
delší časové období. Jedná se o ubytování v hotelích a podobných zařízeních, 
rekreačních a podobných zařízeních, kempech a tábořištích apod.,  

- stravovací a pohostinské služby začleněné pod kódem 56 klasifikace NACE – 
činnosti spojené s kompletním stravováním vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité 
spotřebě v restauracích, samoobslužných restauracích, restaurací s prodejem jídla 
„přes ulici“, stravování u stánků a v mobilních zařízeních, cateringové služby. Nepatří 
sem prodej jídla, které není vlastní výroby nebo jídel, která nejsou určena k okamžité 
konzumaci. 

 
Podle ustanovení § 37 zákona o EET se s účinností od 1. března 2017  se bude zákon o EET 
vztahovat i na další služby, a to na služby zařazené pod dále uvedené kódy NACE: 

- kód 45.1 – obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů, 
- kód 45.3 – obchod s díly, příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů, 
- kód 45.4 – obchod, opravy, údržba motocyklů, jejich dílů, příslušenství, 
- kód 46    -  velkoobchod, kromě motorových vozidel, 
- kód 47    -  maloobchod, kromě motorových vozidel. 

 
S účinností od 1. března 2018 se bude podle zákona o EET postupovat i ve všech ostatních 
ekonomických činnostech s výjimkou činností zahrnovaných do dále uvedených kódů 
klasifikace NACE: 
 

- kódy 13 až 17 – výroba textilií, výroba oděvů, výroba usní a souvisejících výrobků,  
                           zpracování dřeva, výrob. dřev a přib.výrobků kromě nábytku, výroba 
                           papíru a výrobků z papíru, 

- kód 20.4 – výroba čistících, leštících prostředků, toaletních přípravků (mýdla apod.), 
- kód 22    -  výroba pryžových a platových výrobků, 



- kód 23    -  výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, 
- kód 25    -  výroba kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení, 
- kód 31    -  výroba nábytku, 
- kód 32    -  ostatní zpracovatelský průmysl, 
- kód 33    -  opravy a instalace strojů a zařízení, 
- kód 43    -   specializované stavební činnosti (demolice, příprava staveniště,    

                   kompletační a dokončovací práce), 
      -     kód 95    -  opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu, pro domácnost, 
      -     kód 96    -   poskytování ostatních osobních služeb.   

 
 
Tyto vyjmenované činnosti uvedené v předchozím odstavci budou podléhat zákonu o EET 
až od 1. června 2018. 
 
Ustanovení § 10 až § 17 zákona o EET, které se týkají přidělování autentizačních údajů, 
vstupují v platnost již od 1. září 2016.  
Od tohoto data mohou již poplatníci, kteří budou podléhat zavedení EET nejen od 1.12.2016 
žádat správce daně o přidělení příslušných autentizačních údajů pro získání certifikátů pro 
evidenci tržeb. 
 
Současně upozorňuji na tzv. informační povinnost poplatníka, stanovenou v ustanovení § 25 
zákona o EET, podle kterého musí poplatník uskutečňující evidované tržby, mít umístěno 
viditelné a zřetelné oznámení následujícího textu: 
 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického 
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ 
 
Nesplnění uvedené povinnosti bude považováno ze správní delikt, za který bude uložena 
pokuta až do 50 000,- Kč. 
 
V případě pochybností poplatníka, zda jeho tržby podléhají zákonu o EET, může poplatník 
požádat správce daně o tzv. „závazné posouzení o určení evidované tržby“ dle § 32 zákona 
o EET. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o závazném posouzení činí 1 000,- Kč. Žádost 
o závazné posouzení lze podat nejdříve od 1.9.2016. 
 
 
V zákoně 113/2016 Sb. je stanovena účinnosti jednotlivých změn zákona o daních z příjmu a 
zákona o DPH různě. 
 
Změny zákona o daních z příjmu , které se týkají především slevy na dani z příjmu 
fyzických osob ve výši 5 000,- Kč a dále možnosti zavedení tzv. účtenkové loterie, vstupují 
v platnost dnem 1.12.2016 s tím, že slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím 
období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci 
tržeb povinnost evidovat. 
 
Změny zákona o DPH, které se týkají především elektronických podání, nabývají platnosti 
již od 1.5.2016. 



V této souvislosti upozorňujeme na nové ustanovení § 101a odst. 4 zákona o DPH, podle 
které platí, že podání, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno 
datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné! 
 
 
Další změny zákona o DPH týkající se přechodu stravovacích služeb uvedených v klasifikaci 
NACE 56 do první snížené sazby DPH (nyní 15 %), vstupuje v platnost až dne 1.12.2016 od 
první účinnosti zákona o EET. 
Uvedené ustanovení o uplatnění první snížené sazby u stravovacích služeb se však netýká 
podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků. 

 
 
 
 
Ing. Vladimír ŠRETR  - daňový poradce 
 
 
V Ústí nad Labem dne 19.4.2016 


