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Důležité změny v Elektronické evidenci tržeb 

Dne 12. prosince vydal Ústavní soud rozhodnutí, ve kterém zrušil některé části zákona č. 112/2016 

Sb., o elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“). V návaznosti na tuto skutečnost, bude předmětný 

zákon v průběhu roku 2018 novelizován. Předmětem této novely by měly být zejména následující změny:  

Bezhotovostní platby kartou 

S účinností od 28. února 2018 dojde ke zrušení 

povinnosti evidovat tržby uhrazené platební 

kartou. Zbylé formální náležitosti evidované 

tržby (úhrada v hotovosti, šekem, směrnou či 

jinou formou uvedenou v §5 předmětného 

zákona) zůstávají nadále zachovány.   

Odklad počátku 3. a 4. fáze 

S ohledem na potřebnost novely bude počátek 

3. fáze EET (původně od 1. března 2018 

„Ostatní činnosti“ – právníci, účetní, výroba 

potravinářských výrobků, doprava, zdravotní 

péče atd.) a 4. fáze EET (původně od 1. června 

2018 „Výroba a vybraná řemesla“ – opraváři, 

elektrikáři, malíři, kadeřnice atd.) odložen. 

Plánované spuštění těchto fází se očekává až 

po novelizaci předmětného zákona.   

Zákaz vládních nařízení 

Soud dále rozhodl o zrušení nařízení vlády 

č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb 

z evidence tržeb a o zrušení veškerých 

ustanovení poskytující prostor pro budoucí 

úpravy předmětného zákona prostřednictvím 

vládních nařízení (např. stanovení tržeb 

evidovaných ve zjednodušeném režimu, 

stanovení tržeb dočasně či trvale vyloučených 

z evidence). Výše uvedené změny by měly 

vstoupit v platnost od 31. prosince 2018. 

Mimo jiné Ústavní soud také plánuje vyjmout 

z povinných náležitostí účtenky DIČ poplatníka. 

Soud v tomto případě argumentoval, že existuje 

riziko zneužití osobních údajů, které je možné 

zjistit ze struktury DIČ fyzické osoby. 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Barbora Stejskalová 

Tax Director 

Email: Barbora.Stejskalova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

 

Magdalena Fröhlichová 

Junior Tax Consultant 

Email: Magdalena.Frohlichova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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