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Mgr. Kateřina Ptáková, Generální finanční ředitelství 

 nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16  
 porucha pokladního zařízení 
 formy zastoupení/pověření 



Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 

 Rozhodnutí vydáno 15. 12. 2017 (dosud nepublikováno ve 
Sbírce zákonů) 

 

 V návrhu požadováno zrušení zákona o evidenci tržeb 
(ZoET) v plném rozsahu, případně alespoň některých jeho 
ustanovení 

 

 Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon jako celek není 
protiústavní a zrušil pouze některá ustanovení s tím, že je 
dán předpoklad novelizace právní úpravy ve vztahu k 
oblastem, které jsou rozhodnutím dotčeny  



 Zrušení ust. § 5 písm. b) a části ust. § 18 odst. 2 ZoET 

 
Zrušení povinnosti evidovat tržby, které jsou uskutečněny 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává 

příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má 

tržbu evidovat 

 

Od 1. 3. 2018 není nutné evidovat: 

                platby kartou prováděné prostřednictvím platebních terminálů 

                platby kartou prostřednictvím platebních bran 

                  

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 



Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 

 Zrušení ust. § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ZoET 
 

Zrušení povinnosti uvádět na účtence daňové identifikační číslo 
poplatníka (DIČ). 

 

Od 1. 3. 2018 není povinností na účtence uvádět: 

                   DIČ poplatníka, který tržbu eviduje 

                   DIČ pověřujícího poplatníka v případě evidování  tržeb v                  
       režimu pověření 

 

! Povinnost uvádět DIČ v datové zprávě zůstává zachována ! 



Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 

 Zrušení ust. § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 ZoET 
 

Zrušení zmocnění vlády nařízením stanovit výjimky 
z evidence tržeb - okruh tržeb, které podléhají evidenci tržeb 
musí být stanoven přímo zákonem 
 

 Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých 
tržeb z evidence tržeb, pozbývá platnosti uplynutím dne 
31. prosince 2018 

 

Předpoklad zapracování obsahu nařízení vlády přímo do zákona, 
budou-li trvat důvody pro vynětí  



Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 

 Zrušení ust. § 37 odst. 1 písm. b)  ve slovech „do konce 
patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona“ a písm. c) ZoET 
 

Odklad 3. a 4. fáze náběhu evidence tržeb 

               Poplatníci s činností spadající do 3. fáze nemusí od 1. 3. 2018  
začít evidovat tržby z této činnosti 

               Poplatníci s činností spadající do 4. fáze nemusí od 1. 6. 2018  
začít evidovat tržby z této činnosti 

 

Příprava legislativního řešení, které nově vymezí okruh subjektů, jimž 
se stanoví evidenční povinnost 



Aktualizace metodiky 

 Plánovaná aktualizace metodiky k 1. 3. 2018 

 

 Formát a struktura údajů o evidované tržbě – beze změny 

 Příklady naplnění položek datové zprávy – změna 

 Popis položek datové zprávy - změna 

 

Web www.etrzby.cz bude aktualizován průběžně 

http://www.etrzby.cz/


K možnosti využití institutu minority 
 

 Provozuje-li poplatník ve své provozovně kromě své hlavní činnosti 
i tzv. minoritní činnosti (tj. činnosti malého rozsahu co do objemu 
tržeb) a tržby z těchto minoritních činností by podléhaly evidenci 
tržeb dříve než tržby z hlavní činnosti, nebude Finanční správa 
evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do 
okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní. 
 

 Poplatník určí výši plateb z minoritní činnosti podle pravidel 
stanovených metodikou s tím, že pro účely posouzení formálních 
znaků evidované tržby může aplikovat (i na období před účinností 
změn provedených nálezem Ústavního soudu) ustanovení § 5 zákona 
o evidenci tržeb ve znění od 1. 3. 2018. 

 



Porucha pokladny jako důvod zániku 
odpovědnosti za přestupek 

 Prokáže-li poplatník, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby přestupku zabránil, za přestupek 
neodpovídá. 
 

 viz § 21 a § 23 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 

 

 Zproštění odpovědnosti lze mimo jiné aplikovat na poruchy 
pokladního zařízení (náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné 
okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost) 

 Tvrzení ohledně prokázání těchto skutečností může poplatník 
podložit např. potvrzením dodavatele pokladny/servisu apod.  



Porucha pokladny - potvrzení 

Potvrzení o tom, že pokladní zařízení bylo nefunkční, k prokázání 
důvodů pro zproštění odpovědnosti (liberace)  

 Nelze akceptovat univerzální potvrzení vystavené  servisní 
společností, které je generováno bez vazby na konkrétní okolnosti              
a neobsahuje žádné konkrétní skutečnosti ohledně dané poruchy 
pokladního zařízení. 

 Potvrzení by mělo obsahovat minimálně bližší specifikaci poruchy –   
o jaké technické potíže se jedná a co způsobují (nemožnost odesílání 
datových zpráv, nemožnost přijetí FIK, nemožnost ukládání zpráv při 
výpadku internetu, nemožnost tisku účtenky apod.) 

 Dále je důležitý časový údaj o tom, kdy k poruše došlo, jak dlouho 
trvala. Vhodné je uvádět též časový údaj o tom, kdy bylo pokladní 
zařízení předáno do servisu. 

 

 



FORMY ZASTOUPENÍ /POVĚŘENÍ 

ZÁKLADNÍ MODELY PŘENOSU EVIDENČNÍ POVINNOSTI 
 

 ZASTOUPENÍ 

      Přímé zastoupení (není ZoET zvlášť upraveno) 

 Poplatník eviduje jménem a na účet jiného poplatníka 

 Obdobou je situace, kdy eviduje zaměstnanec poplatníka 

     Nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET) 

 Poplatník eviduje svým jménem na účet jiného poplatníka 
 

 POVĚŘENÍ 

     Pověření (§ 9 odst. 1 ZoET) 

 Poplatník je pověřen evidováním tržeb za jiného poplatníka 

     Pověření (§ 9 odst. 2 ZoET) 

 Poplatník je pověřen evidencí tržeb více poplatníků 

 



PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ 

 Práva a povinnosti z jednání zástupce vznikají přímo zastoupenému 

 

 Jedná-li poplatník jménem a na účet jiného poplatníka, je povinen 
evidovat tržbu ten poplatník, o jehož tržbu se jedná. Jedná se např. 
o situace kdy, je uzavřena mandátní smlouva.  

 

 Tržbu, která splňuje formální znaky evidované tržby, může evidovat 
zástupce, zastoupený však nese plnou odpovědnost za splnění 
evidenční povinnosti 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ zastoupeného, 
údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem. 

 



NEPŘÍMÉ ZASTOUPENÍ 

 Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je 
povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet 
jiného. Jedná se o zvláštní ustanovení zvláště pro situace, kdy je 
uzavřena komisionářská smlouva.  

 

 Tržbu, která splňuje formální znaky evidované tržby zaeviduje 
prodejce v celém rozsahu – bez ohledu na to, zda obsahuje či 
neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně prodejce 
(zejména marži).  

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ prodejce zboží, 
údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem, nebude uvedeno 
DIČ zastoupeného. 

 



POVĚŘENÍ K EVIDOVÁNÍ TRŽEB 

 Poplatník, kterému tržba plyne může pověřit evidováním tržby 
jiného poplatníka (§ 9 odst. 1). 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného 
poplatníka, údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem, 
zároveň bude jedním ze zasílaných údajů  DIČ pověřujícího. 

 

 Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům (např. na základě 
smlouvy o společnosti nebo na základě spoluvlastnictví), mohou 
tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval 
(§ 9 odst. 2). 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného 
poplatníka, údaji o jeho provozovnách a jeho certifikátem, 
nebudou uváděna DIČ poplatníků, kteří jej evidováním pověřili. 

 
 

 



ZVLÁŠTNÍ MODEL „POVĚŘENÍ NARUBY“ 

 Pověřeným nemusí být nutně vždy ten, kdo platby fakticky přijímá 
(pověření se vztahuje k výkonu evidenční povinnosti). 

 Poplatníci mohou mít důvody pro to, aby upravili model pověření 
potřebám obchodního modelu (např. sdílení software) 

 

 

 

 

 

 Tento model používají např. čerpací stanice (často se váže na 
existenci franchisových smluv) 

 

 

 

 

POVĚŘENÝ POVĚŘUJÍCÍ ZÁKAZNÍK 

POVĚŘENÍ PLATBA 



Náplň položek datové zprávy 



Minimální počet datových zpráv na jeden nákup  
(tzn. také počet účtenek) 
 

  


