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Úvod
Pakliže se stát rozhoduje o složení své daňové soustavy, musí v souladu s hlavní
funkcí daně, tedy zajištěním příjmů pro veřejné rozpočty, zvažovat i to, jakým
způsobem se bude fakticky daň vybírat, tedy v jaké míře se budou daňové subjekty
vyhýbat splnění daňové povinnosti.
Pokud by se stát rozhodl uvalit daň pouze na základě tohoto hlediska, zvolil by si
zdanění majetku, a to nejlépe nějaké formy, která neumožňuje jej skrýt, například
nemovitostí, a s určením základu daně v nepeněžních jednotkách. Pak se nabízí jen
malý prostor pro neplnění daňové povinnosti. Nevýhodou ovšem je, že taková daň jen
omezeně reaguje na daňovou únosnost daného poplatníka, v důsledku čehož je
vybraný celkový příjem z daně nižší.
Naopak daně důchodového typu mají výhodu, že daňovou únosnost zohledňují
velmi dobře, protože reagují na současnou hospodářskou situaci daného subjektu.
Problémem ovšem je, že u takové daně je obtížné zachytit skutečný rozsah základu
daně. K tomu se využívají různé evidence, kam se zaznamenávají skutečnosti
rozhodné pro jeho určení. Spolehlivost takových evidencí je ovšem obtížné zajistit.
Jednou z osvědčených metod k zajištění spolehlivosti je možnost daňového subjektu
si svým výdajem, kterým poskytuje jinému daňovému subjektu příjem, snížit svůj
daňový základ. Tím je zajištěno, že transakce je zaznamenána kromě evidence
subjektu, který na jejím zjištění správcem daně nemá zájem, i v evidenci jiného
subjektu, který na jejím zjištění zájem má. Případné nesrovnalosti se dají odhalit
porovnáním obou evidencí.
V hospodářství státu jsou ale transakce, které se takto dvakrát nezaznamenávají, a
to z důvodu, že subjektu, kterému vzniká výdaj, se neumožňuje jej využít ke snížení
jeho daňového základu. Příkladem je situace, kde jednou stranou je spotřebitel.
Tyto transakce se v případě, že daňový subjekt, kterému na jejich základě vzniká
příjem, a tedy se navyšuje daňový základ, není poctivý, dají zjistit jedině na základě
pohybu peněžních prostředků. Tak je možné odhalit převody peněžních prostředků z
účtu na účet, kdy poskytovatelé takových peněžních služeb mají povinnost je
zaznamenávat. Správce daně zde důvěřuje právě poctivosti těchto poskytovatelů.
Kromě této formy peněžních pohybů ale existují i jiné formy, které jsou obtížně
dohledatelné, jako například hotovost. Pokud by správce daně chtěl ověřit pravdivost
záznamů v evidenci daňového subjektu, kterému na základě přijetí hotovosti vzniká
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příjem, musel by přistoupit k místnímu šetření. Takový postup je však velmi nákladný,
protože počet daňových subjektů, u kterých by je musel vykonat, je ve srovnání s
možnostmi správce daně příliš vysoký.
Právě v takových případech se uplatní evidence podle ZoET. Ta je totiž založena
na skutečnosti, že do kontrolní činnosti se může zapojit celá veřejnost a ověřit si, zda
byla transakce, jejíž stranou daná osoba byla, zaznamenána do evidence, a to dokonce
přímo do evidence správce daně. Vedle stovek pracovníků pověřených kontrolou je
zde možnost zapojení nesmírného počtu kontrolorů z řad veřejnosti.
Je třeba poznamenat, že evidence podle ZoET se označuje také jako elektronická
evidence tržeb, nebo jen evidence tržeb, já ale vzhledem k tomu, že tržby jsou
zachycovány i v jiných evidencích, které mohou být vedeny rovněž v elektronické
formě, budu používat výše uvedený výraz.
Ve své práci v nejprve pojednávám o jiných evidencích, které stojí vedle evidence
podle ZoET. K tomu používám metodu deskripce.
Dále popisuji ZoET a rozebírám jeho nejdůležitější instituty, a to i v návaznosti na
úpravu jiných právních předpisů, které se se ZoET doplňují. Součástí je i rozbor
metod sloužících k maření evidenční povinnosti. Kromě metody deskripce zde
používám i metodu analýzy a metodu syntézy.
V poslední kapitole se zabývám tím, jaké důsledky má porušení evidenční
povinnosti podle ZoET pro možnost stanovit daň podle pomůcek. Rovněž zde
používám metodu analýzy a syntézy.
Cílem celé práce je označit faktory, které mají vliv na schopnost evidence podle
ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR, tedy té části hospodářství, která je skryta
před zdaněním, a které vycházejí přímo ze ZoET nebo i z jeho provedení správními
orgány.
Při zpracování jsem využívám zejména komentář zpracovaný pracovníky
Ministerstva financí, kteří se na přípravě elektronické evidence tržeb podíleli,
důvodovou zprávu k ZoET, metodické pokyny Finanční správy a popis údajů
zasílaných datovou zprávou o tržbě.
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1. Jiné evidence než evidence podle ZoET
1.1.

Účetnictví

Vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví.
Účetnictví je možné vést ve dvou formách. Jedná se buď o účetnictví podvojné,
nebo účetnictví jednoduché. Účetnictví je univerzální evidencí a ostatní evidence z
některé jeho formy v zásadě vždy vycházejí.
1.1.1. Podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví je uzavřený systém, který vychází z bilančního principu. Ten
spočívá v tom, že se na majetek účetní jednotky dívá z dvojího pohledu, a to za prvé z
pohledu formy, kterou daný majetek má, potom o něm hovoříme jako o aktivech, a za
druhé z pohledu zdroje, ze kterého byl daný majetek pořízen, pak hovoříme o
pasivech. Vzhledem k tomu, že aktiva i pasiva vyjadřují stejnou podstatu, je zřejmé,
že mají stejnou hodnotu. Tuto skutečnost vyjadřuje bilanční rovnice: aktiva = pasiva.1
Podvojné účetnictví dále uplatňuje akruální princip, „podle něhož jsou transakce
zaznamenány v účetních knihách a vykázány v účetních výkazech již v okamžiku, ve
kterém k nim dojde, nikoliv až při úhradě souvisejícího příjmu či výdaje“.2
Hospodářská výkonnost se tedy v systému podvojného účetnictví zjišťuje na základě
nákladů a výnosů.
Podvojné účetnictví se standardně vede v plném rozsahu.3 Některé jednotky si
však za splnění podmínek mohou zvolit vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
V první řadě tak mohou učinit, pokud s tím souhlasí jejich zřizovatel, příspěvkové
organizace.4 Druhou skupinou jsou účetní jednotky, které splňují kritéria malé nebo
mikro účetní jednotky a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem.5 Mikro účetní jednotku vymezuje § 1b odst. 1 zákona o účetnictví jako
jednotku, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z tam uvedených
hraničních hodnot: výši aktiv celkem 9000000 Kč, roční úhrn čistého obratu
18000000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10. Malou
účetní jednotku vymezuje následující odstavec obdobně, s tím rozdílem, že se hranice
výše aktiv mění na 100000000 Kč, roční úhrn čistého obratu na 200000000 Kč a
KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 14. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2004. ISBN
80-727-3098-3., str. 5
2
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2016, čj. 4 Afs 137/2016 - 43, www.nssoud.cz
3
§ 9 odst.1 zákona o účetnictví
4
§ 9 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví
5
§ 9 odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví
1
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průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období na 50.6

Pokud je však

účetní jednotkou právnická osoba se sídlem na území ČR7 nebo zahraniční právnická
osoba či zahraniční jednotka, které na území ČR podnikají nebo provozují činnost
regulovanou zvláštními právními předpisy a které jsou povinny, podle právního řádu,
podle kterého byly ustaveny, vést účetnictví nebo jsou podle tohoto právního řádu
účetní jednotkou8, pak mohou zvolit zjednodušený rozsah pouze tehdy, pokud
naplňují některou z forem uvedených v § 9 odst. 4 zákona o účetnictví, kterými jsou
spolek nebo pobočný spolek, mezinárodní odborová organizace nebo pobočná
mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, pobočná organizace
zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo pobočná mezinárodní
organizace zaměstnavatelů, církev, náboženská společnost nebo církevní instituce,
která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a
náboženských společností9, honební společenstvo, obecně prospěšná společnost,
nadační fond, ústav, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo sociální
družstvo.10
Je tedy zřejmé, že zákonodárce vybral takové účetní jednotky, které jsou spíše
menší velikosti a kde zájem na snížení administrativní zátěže převýšil zájem nad
rigidností účetních záznamů, přičemž v případě právnických osob je zákonodárce
přísnější a připouští pouze taxativně vyjmenované, které nesmějí podnikat vůbec,
nebo podnikání nesmí být jejich hlavní činností.
1.1.2. Jednoduché účetnictví
Nejjednodušší formou účetnictví, kterou zákon o účetnictví upravuje, je
jednoduché účetnictví.
Jednoduché účetnictví opustilo bilanční i akruální princip. Podle § 2 odst. 2
zákona o účetnictví jsou předmětem jednoduchého účetnictví výdaje a příjmy (princip
účtování na základě peněžní báze11), majetek a závazky. Princip účtování na základě
peněžní báze usnadňuje účetnictví z toho důvodu, že okamžik uskutečnění příjmu,

§ 1b zákona o účetnictví
§1 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví
8
§1 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví
9
Jedná se o zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
10
§ 9 odst. 4 zákona o účetnictví
11
Přispěvatelé Wikipedie, Jednoduché účetnictví [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum
poslední revize 9. 10. 2015, 09:14 UTC, [citováno 5. 05. 2017]
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednoduch%C3%A9_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD&oldid=1
2952021>
6
7
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tedy okamžik uhrazení transakce, je jednoznačně seznatelný, zatímco určení
uskutečnění transakce samotné nemusí být tak snadné.
Subjekty, které mohou vést jednoduché účetnictví, vymezuje § 1f zákona o
účetnictví ve spojení s § 1 odst. 2 písm. a) a b). Jedná se tedy buď o právnické osoby
se sídlem na území ČR12, nebo zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky,
které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou ustaveny, účetní jednotkou nebo
jsou povinny vést účetnictví a zároveň na území ČR podnikají nebo provozují činnost
podle zvláštních právních předpisů13. Dále musejí splňovat podmínku, že nejsou
plátcem daně z přidané hodnoty14, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní
období nepřesáhly 3000000 Kč15, hodnota jejich majetku nepřesáhne 3000000 Kč16 a
zároveň jsou spolkem nebo pobočným spolkem17, odborovou organizací, pobočnou
odborovou

organizací,

mezinárodní

odborovou

organizací

nebo

pobočnou

mezinárodní odborovou organizací18, organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací
zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní
organizací zaměstnavatelů19, církví, náboženskou společností nebo církevní institucí,
která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a
náboženských společností20, nebo honebním společenstvem21.
Je zřejné, že účetnictví je evidencí, která poskytuje velmi kompletní obraz o
hospodářské situaci daného subjektu. Evidence podle ZoET ji vhodně doplní tím, že
posílí její průkaznost.
1.2.

Daňová evidence

Další evidenční systém zavádí zákon o daních z příjmů. V daňové evidenci se
vedou údaje o příjmech a výdajích, a to v členění potřebném pro zjištění základu
daně22, a o majetku a dluzích.23
Subjekty, které vedou daňovou evidenci, jsou vymezeny v § 7 odst. 13 ZDP. Jde o
subjekty, které mají příjem ze zemědělské výroby, lesního nebo vodního
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

§ 1 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví
§ 1 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. a) zákona o účetníctví
§ 1f odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. d) bod 1 zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. d) bod 2 zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. d) bod 4 zákona o účetnictví
§ 1f odst. 1 písm. d) bod 5 zákona o účetnictví
§ 7b odst. 1 písm. a) ZDP
§ 7b odst. 1 písm. b) ZDP
12

hospodářství24 nebo ze živnostenského podnikání25

, nepostupují podle § 7 odst. 7

26

ZDP, tedy neuplatňují výdaje procentem z příjmu, a zároveň nevedou účetnictví.
1.3.

Evidence příjmů a pohledávek

Jedná se o evidenci, kterou vedou osoby, které uplatňují v rámci příjmů ze
samostatné činnosti výdaje stanovené procentem z příjmů a nemají povinnost vést ani
účetnictví, ani daňovou evidenci. Protože uplatňují výdaje procentem z příjmů, není
třeba přesně zjistit výdaje nebo náklady a evidence je vedena pouze o příjmech a
pohledávkách vzniklých v souvislosti s činností, ze které jim plyne příjem ze
samostatné činnosti.27 To ovšem způsobuje, že není možná kontrola příjmů u osob,
kterým plynou příjmy ze styku s nimi, pomocí srovnání záznamů, tak jako to lze v
případě evidencí zaznamenávajících i výdaje. Toto ale může být do značné míry
kompenzováno evidencí podle ZoET.
1.4.

Evidence o cenách28

Jde o evidenci na základě zákona o cenách. V § 11 odst. 1 stanoví prodávajícím
povinnost vést evidenci o cenách zboží uplatňovaných při prodeji, pokud jde o úředně
stanovené ceny29, ceny podléhající věcnému usměrňování cen30 nebo ceny zboží
prodávané spotřebiteli31. Úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží
stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální32.
Věcné usměrňování spočívá ve stanovení podmínek pro stanovení cen.33
Podmínkami jsou maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném
období34, maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen
určených vstupů ve vymezeném období35, nebo závazný postup při tvorbě ceny nebo
při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny36.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP
Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb, živnostenský zákon
§ 7 odst 1 písm. b) ZDP
§ 7 odst. 8 ZDP
Důvodová zpráva k ZoET, obecná část, bod 1.7., str. 15
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o cenách
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách
§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o cenách
§ 5 odst. 1 zákona o cenách
§ 6 odst. 1 zákona o cenách
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona o cenách
§ 6 odst. 1 písm. b) zákona o cenách
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách
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Při vymezení ceny zboží prodávaného spotřebiteli je třeba určit, kdo je
spotřebitelem. Tím je podle zákona o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání.37

38

Z hlediska subjektu této evidenční povinnosti je otázkou, kým se míní prodávající.
„V ustanovení § 1 odst. 1 zákon o cenách zavádí legislativní zkratku „zboží“, jež
zahrnuje výrobky, výkony, práce a služby. Předmětem cenové regulace dle zákona o
cenách je tak nejenom prodej výrobků, ale též poskytování služeb. I přesto, že zákon v
dalším textu používá výhradně termín „prodávající“, je třeba ve smyslu výše uvedené
legislativní zkratky za prodávajícího též považovat poskytovatele služeb.”39 Je tedy
nutné vykládat pojem prodávající ne jen ve smyslu strany kupní smlouvy podle
§ 2079 občanského zákoníku. Dále je otázkou, má-li se pojem prodávající vykládat
tak, že zahrnuje pouze podnikatele, nebo i osoby jednající mimo podnikatelskou
činnost.
To je významné pro stanovení evidenční povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. c),
tedy v případě zboží prodávaného spotřebiteli. Kdyby se totiž pojem prodávající
vyložil v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, podle kterého se vykládá pojem
spotřebitel, tedy jako podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje
služby40, nedopadala by tato evidenční povinnost na nepodnikatele. Kdyby se pojem
prodávající nevykládal podle zákona o ochraně spotřebitele, ale podle občanského
zákoníku ve spojení s § 1 odst. 1 zákona o cenách, a konzistentně s tím by se i pojem
spotřebitel vykládal podle § 419 občanského zákoníku, opět by se z evidenční
povinnosti vyloučily nepodnikající osoby. Domnívám se tedy, že evidenční povinnost
podle výše zmíněného ustanovení nedopadá na osoby jednající mimo svoji
podnikatelskou činnost. Kdyby tomu tak nebylo, nemusela by se vztahovat jen na
vztah se spotřebitelem, ale na vztahy i s ostatními osobami. Je sice pravdou, že § 15
odst. 1 písm. g) zákona o cenách obsahuje skutkovou podstatu přestupku nevedení
evidence podle § 11. Pachatelem přestupku podle zákona o přestupcích může být sice

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele
Vymezení spotřebitele podle zákona o o ochraně spotřebitele se i na základě poznámky pod čarou použije
přesto, že sám zákon o ochraně spotřebitele stanoví v § 2 odst. 1, že jde pouze o vymezení pro účely tohoto zákona.
Spotřebitele vedle toho, a poněkud úžeji, vymezuje občanský zákoník ve svém § 419 jako každého člověka, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s
podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
39
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.1.2010, čj. 5 Afs 37/2009 - 74, www.nssoud.cz
40
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele
37
38
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pouze nepodnikající fyzická osoba41, ustanovení lze ale vyložit tak, že dopadá pouze
na evidenční povinnost podle § 11 odst. 1 písm. a) a b), tedy na případy úředně
stanovených cen nebo na případy cen podléhajících věcnému usměrňování cen.
Evidence o cenách je tedy nejčastěji vedena v případě styku se spotřebitelem.
Závěry z jejího rozboru mohou být porovnány se závěry z rozboru reportovaných
tržeb v rámci evidence podle ZoET.
1.5.

Záznamní povinnost podle § 97 DŘ42

Další ustanovení týkající se evidenčních systémů obsahuje § 97 DŘ. Jedná se o
dva na sobě nezávislé evidenční systémy43. První je vymezen v odstavci 1, který
stanoví, že daňový subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně
výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci
těchto plateb44, pokud nezaznamenává údaje o těchto platbách v jiné evidenci
stanovené zákonem.45
Druhý je vymezen v odstavci 2, který stanoví, že správce daně může uložit
daňovému subjektu, aby kromě evidence stanovené právním předpisem vedl zvláštní
záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení daně.46 Ustanovení § 97 odst. 3
stanoví náležitosti rozhodnutí, kterým správce daně subjektu danou povinnost uloží.
Těmi jsou přesné stanovení zaznamenávaných údajů, jejich členění, uspořádání, a
případné návaznosti na doklady, z nichž je záznam veden. Dále určuje, že správce
daně rozhodnutí změní nebo zruší na základě změny nebo odpadnutí důvodů, které
vedly k jejímu uložení.47
Oba systémy se liší i ve vztahu k evidenci podle ZoET. Evidence podle odstavce 1
je vůči ní subsidiární.48 Zde je třeba poznamenat, že v praxi je uplatnění této
evidenční povinnosti limitováno i jinými výše popsanými evidencemi, vůči nimž je
rovněž subsidiární.
Evidence podle odstavce 2 může být uložena i vedle evidence podle ZoET.
Lze tedy uzavřít, že důsledkem zavedení evidence podle ZoET bude, že vzhledem
k její specialitě vůči první evidenci podle DŘ bude vyloučena povinnost vést právě
41
42
43
44
45
46
47
48

Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str.66
Důvodová zpráva k ZoET, obecná část, bod 1.1., str. 13
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20.3.2014, čj. 62 Af 93/2012 - 62, www.nssoud.cz
Podle důvodové zprávy k DŘ jde o evidenci jednotlivých plateb.
§ 97 odst. 1 DŘ
§ 97 odst. 2 DŘ
§ 97 odst. 3 DŘ
Důvodová zpráva k ZoET, obecná část, bod 1.1. , str. 13
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tuto evidenci, a vzhledem k velké průkaznosti evidence podle ZoET se omezí počet
případů, kdy budou splněny podmínky pro uložení povinnosti vést druhou evidenci.
1.6.

Závěr

U stávajících evidencí není možné vždy zkontrolovat, zda danému výdaji
odpovídá příjem tím, že se srovnají záznamy v evidencích dvou daňových poplatníků,
což usnadňuje neplnění daňové povinnosti. Tento nedostatek se dá vyřešit tím, že se
místo samotné transakce sleduje jí odpovídající platba, k čemuž slouží evidence podle
ZoET.
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2.

Doklady vydávané zákazníkovi jiné než účtenka podle ZoET
2.1.

Doklad podle živnostenského zákona

Vydávání dokladů podle živnostenského zákona upravuje § 31 odst. 14 tohoto
zákona,49 který ukládá podnikateli povinnost vydat na žádost původce tržby doklad o
prodeji zboží a o poskytnutí služby, přičemž na takovém dokladu musí být uvedeno
označení podnikatele, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, jeho druh a
cena.50 Podnikatelem se zde rozumí na základě § 1 a § 5 odst. 1 tohoto zákona pouze
osoba provozující živnostenské podnikání, povinnost vydávat takový doklad tedy
nemají osoby podnikající jiným způsobem než živnostenským podnikáním.
2.2.

Doklad podle zákona o ochraně spotřebitele

Vydávání dokladů podle zákona o ochraně spotřebitele upravuje jeho § 16 odst.
1,51 který ukládá povinnost prodávajícího vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o
poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, údaje, o
jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo
služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího.52 Spotřebitelem se zde
rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání,53 a prodávajícím se rozumí podnikatel podle
občanského zákoníku, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.54
Tento doklad tedy slouží pro ochranu práv kupujícího a jeho uplatnění pro správu
daní prodávajícího v zásadě není v praxi uskutečnitelné.
2.3.

Doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty

Dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty je písemnost, která splňuje
podmínky stanovené v tomto zákoně.55

RADVAN, Michal. S dokladem, nebo bez? In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 2272-2279, 8 s.
50
§ 31 odst. 14 živnostenského zákona
51
RADVAN, Michal. S dokladem, nebo bez? In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 2272-2279, 8 s.
52
§ 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele
53
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele
54
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele
55
§ 26 odst. 1 ZoDPH
49
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Doklady v zákoně o dani z přidané hodnoty se rozlišují na daňový doklad,
zjednodušený daňový doklad, zvláštní daňové doklady a daňové doklady při dovozu a
vývozu zboží.
Daňové doklady lze dále rozlišovat na základě jejich podoby na doklady listinné a
elektronické56, přičemž s použitím dokladu v elektronické podobě musí souhlasit
osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění57.
2.3.1. Daňový doklad
Náležitosti daňového dokladu upravuje § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.
Jedná se o označení osoby, která uskutečňuje plnění58, daňové identifikační číslo
osoby, která uskutečňuje plnění59, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje60,
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje61, evidenční číslo
daňového dokladu62, rozsah a předmět plnění63, den vystavení daňového dokladu64,
den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění
vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění,
pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu65, jednotkovou cenu bez daně a
slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně66, základ daně67, sazbu daně68 a výši daně69,
odkaz na příslušné ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, ustanovení předpisu
Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění
osvobozeno od daně70, spojení „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je
plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu71 a spojení „daň
odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění
uskutečněno72.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

§ 26 odst. 2 ZoDPH
§ 26 odst. 3 ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. a) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. c) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. d) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. e) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. f) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. g) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. h) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. i) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. j) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. k) ZoDPH
§ 29 odst. 1 písm. l) ZoDPH
§ 29 odst. 2 písm. a) ZoDPH
§ 29 odst. 2 písm. b) ZoDPH
§ 29 odst. 2 písm. c) ZoDPH
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2.3.2. Zjednodušený daňový doklad
Náležitostmi zjednodušeného daňového dokladu jsou náležitosti výše popsaného
daňového dokladu, s výjimkou některých náležitostí, které jsou vymezeny v § 30a
ZoDPH. Zjednodušený daňový doklad tedy nemusí obsahovat označení osoby, pro
kterou se plnění uskutečňuje73, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění
uskutečňuje74, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové
ceně75, základ daně76, výši daně77, nebo v případě, že zjednodušený daňový doklad
neobsahuje výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje,
získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem78. Zásadní ovšem je právě to,
že neobsahuje označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje.
2.3.3. Zvláštní daňové doklady
Zvláštními daňovými doklady podle ZoDPH jsou splátkový kalendář, platební
kalendář, souhrnný daňový doklad, doklad o použití a dále potvrzení při dražbě a při
prodeji mimo dražbu.
Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového
dokladu79 podle § 29 ZoDPH a zároveň tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj
v těchto smlouvách výslovně odkazováno.80
Platební kalendář upravuje § 31a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o
daňový doklad, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu81, osoba, pro niž je
uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného
plnění82 a je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené plnění83, přičemž ve
srovnání s daňovým dokladem podle § 29 ZoDPH nemusí obsahovat den uskutečnění
plnění nebo den přijetí úplaty.84
Souhrnný daňový doklad upravuje § 31b ZoDPH. Jedná se o daňový doklad, který
může vystavit osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

§ 30a odst. 1 písm. a) ZoDPH
§ 30a odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 30a odst. 1 písm. c) ZoDPH
§ 30a odst. 1 písm. d) ZoDPH
§ 30a odst. 1 písm. e) ZoDPH
§ 30a odst. 2 ZoDPH
§ 31 písm. a) ZoDPH
§ 31 písm. b) ZoDPH
§ 31a odst. 1 písm. a) ZoDPH
§ 31a odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 31a odst. 1 písm. c) ZoDPH
§ 31a odst. 2 písm. a) ZoDPH
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pro stejnou osobu, za tato plnění.85 Údaje společné pro všechna samostatná plnění
mohou být uvedeny pouze jednou,86 s výjimkou dne uskutečnění plnění nebo dne
přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve87, jednotkové ceny bez daně a slevy,
není-li obsažena v jednotkové ceně88, základu daně89, sazby daně90 a výše daně91.
Doklad o použití upravuje § 32 ZoDPH. Jedná se o daňový doklad vystavený v
případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a f) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a)
ZoDPH.92 V případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. a) jde o plnění spočívající v
použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce93, v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) jde o plnění spočívající
v uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k
užívání, pokud plátce použije takový majetek pro účely, pro které má nárok na
odpočet podle § 72 odst. 694, tedy pokud se majetek použije částečně pro účely
zakládající a částečně pro účely nezakládající nárok na odpočet daně95. V případě
plnění podle § 13 odst. 4 písm. f) se jedná o plnění spočívající v dodání vratného
obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím
na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu
dni příslušného účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného
kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví.96 Konečně v případě plnění
podle § 14 odst. 3 písm. a) jde o poskytnutí služby pro účely nesouvisející s
uskutečňováním ekonomických činností plátce.97 V dokladu o použití se rovněž
uvede údaj o účelu použití.98
Daňovým dokladem může být i potvrzení vystavené při dražbě obchodního
majetku plátce nebo při prodeji takového majetku mimo dražbu, pokud obsahuje
náležitosti daňového dokladu99 a dále sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím
osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.100
§ 31b odst. 1 ZoDPH
§ 31b odst. 3 ZoDPH
87
§ 31b odst. 4 písm. a) ZoDPH
88
§ 31b odst. 4 písm. b) ZoDPH
89
§ 31b odst. 4 písm. c) ZoDPH
90
§ 31b odst. 4 písm. d) ZoDPH
91
§ 31b odst. 4 písm. e) ZoDPH
92
§ 32 odst. 1 ZoDPH
93
§ 13 odst. 4 písm. a) ZoDPH
94
§ 13 odst. 4 písm. b) ZoDPH
95
§ 72 odst. 6 ZoDPH
96
§ 13 odst. 4 písm. f) ZoDPH
97
§ 14 odst. 3 písm. a) ZoDPH
98
§ 32 odst. 2 ZoDPH
99
§ 32a písm. a) ZoDPH
100
§ 32a písm. b) ZoDPH
85
86
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2.3.4. Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o propuštění
zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň101, a
dále jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem v případě, že je daň
zaplacena.102 Daňovým dokladem při vrácení zboží zpět do tuzemska je rozhodnutí o
vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.103
Daňovým dokladem při vývozu zboží je daňový doklad vystavený v případě
dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě
nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet
daně.104
2.4.

Pravidla pro vystavování daňových dokladů

Pro vysvětlení pravidel pro vydávání daňových dokladů je třeba nejdříve určit,
kdo je plátcem a kdo je osobou povinnou k dani.
Osobu povinnou k dani vymezuje § 5 ZoDPH. Je jí fyzická nebo právnická osoba,
která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud není součástí skupiny podle
§ 5a ZoDPH.105 Taková skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k
dani.106 Na základě § 5 odst. 3 ZoDPH nejsou osobou povinnou k dani ani stát, kraje,
obce s výjimkou hlavního města Prahy a jeho městských částí107, organizační složky
státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby založené nebo zřízené
zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu při
výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.
Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za
nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
přesáhne 1000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená
od daně bez nároku na odpočet daně108, přičemž se stane plátcem od prvního dne
druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat109.

101
102
103
104
105
106
107
108
109

§ 33 odst. 1 písm. a) ZoDPH
§ 33 odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 33 odst. 2 ZoDPH
§ 33a ZoDPH
§ 5 odst. 1 ZoDPH
§ 5a odst. 1 ZoDPH
§ 5 odst. 4 ZoDPH
§ 6 odst. 1 ZoDPH
§ 6 odst. 2 ZoDPH
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Ustanovení § 6a, § 6b, § 6c, § 6d, § 6e a § 6f ZoDPH upravuje případy, kdy se osoba
povinná k dani může stát plátcem ještě dříve.
2.4.1. Vystavování dokladů plátcem
Vystavování daňových dokladů podle ZoDPH upravuje § 28. Plátce je povinen
doklad vystavit v případě dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani
nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez
nároku na odpočet daně110,v případě zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v
tuzemsku111, v případě dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje
osvobození od daně s nárokem na odpočet daně112, dále v případě přijetí úplaty, pokud
před uskutečněním výše uvedených plnění vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat
uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty113, a v případě uskutečnění plnění podle § 13
odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) a d), nebo podle § 14 odst. 3, s výjimkou §
14 odst. 3 písm. c) a d).114
Plátce je tedy povinen doklad vystavit v některých případech osobě povinné k
dani nebo právnické osobě a někdy i jiné osobě, která není osobou povinnou k dani
ani právnickou osobou.
2.4.2. Vystavování dokladů osobou povinnou k dani
Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě uskutečnění
plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li
místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění
uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které
je toto plnění uskutečněno, pokud jde o poskytnutí služby115, dodání zboží s
instalací116, dodání zboží soustavami nebo sítěmi117, v případě poskytnutí služby nebo
dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou
osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi118, a v případě přijetí úplaty,
pokud před uskutečněním výše popsaných plnění vznikla povinnost přiznat daň nebo
přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.119 Osoba nepovinná k dani má tedy

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

§ 28 odst. 1 písm. a) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. c) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. d) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. e) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. a) bod 1 ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. a) bod 2 ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. a) bod 3 ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. b) ZoDPH
§ 28 odst. 1 písm. c) ZoDPH
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povinnost vydat daňový doklad jen ve vymezených případech s přeshraničním
prvkem, a to pouze osobě povinné k dani nebo právnické osobě.
2.4.3. Vystavování dokladů orgánem veřejné moci
Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový
doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to
obdobně podle odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.120
2.4.4. Vystavování zjednodušených daňových dokladů
Případy, kdy je možné daňový doklad podle § 29 ZoDPH vystavit jako
zjednodušený daňový doklad, vymezuje § 30 ZoDPH. Jedná se o případy, kdy
celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10000 Kč.121
Zjednodušený daňový doklad nelze vydat za situace, kdy se jedná o dodání zboží do
jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet
daně,122 zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,123 uskutečnění
plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje,124
prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než
pevné ceny pro konečného spotřebitele.125
2.4.5. Vystavování zvláštních daňových dokladů a dokladů při dovozu
a vývozu zboží
Úprava vydávání zvláštních daňových dokladů a daňových dokladů při dovozu a
vývozu zboží vychází z toho, že se buď postupuje podle ustanovení pro vydávání
daňových dokladů podle § 29 ZoDPH, nebo tyto doklady

daňový doklad podle § 29

zákona o dani z přidané hodnoty nahrazují.
2.4.6. Vystavení daňového dokladu osobou, která není povinna doklad
vystavit
Nabízí se otázka, jestli smí vystavit daňový doklad i osoba, u které to zákon o dani
z přidané hodnoty neupravuje. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění účinném do
30. října 2007 to v § 26 odst. 6 zakazoval. Tento zákaz byl ale ve znění účinném od
31. října 2007 zrušen, a to na základě toho, že zákon o dani z přidané hodnoty v tehdy
účinném znění v § 108 odst. 1 písm. m) zakládal osobě, která vydala daňový doklad a

120
121
122
123
124
125

§ 28 odst. 3 ZoDPH
§ 30 odst. 1 ZoDPH
§ 30 odst. 2 písm. a) ZoDPH
§ 30 odst. 2 písm. b) ZoDPH
§ 30 odst. 2 písm. c) ZoDPH
§ 30 odst. 2 písm. d) ZoDPH
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uvedla na něm daň, povinnost přiznat a zaplatit daň.126 Obdobně ve znění aktuálně
účinném má osoba, která uvedla na daňovém dokladu daň, povinnost daň přiznat.127
2.5.

Závěry ohledně dokladů jiných než účtenka

Výše uvedené doklady nejsou s výjimkou dokladů podle zákona o dani z přidané
hodnoty v praxi využitelné pro účely správy daní. Jsou určeny prvotně pro ochranu
práv jejich příjemců. Jinak je tomu u dokladů podle tohoto zákona, protože jejich
příjemci je sami potřebují pro snížení své celkové daňové povinnosti, takové doklady
se ale vydávají jen ve vymezených případech. Na tuto skutečnost je v odborné
literatuře upozorňováno.128

Důvodová zpráva k zákonu č. 270/2007 Sb., zvláštní část, k části desáté - změna ZoDPH, k bodu 1, str. 18
§ 108 odst. 1 ZoDPH
128
RADVAN, Michal. S dokladem, nebo bez? In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 2272-2279, 8 s.
126
127
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3. ZoET
3.1.

Předmět zákona o evidenci tržeb

Předmětem zákona jsou práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci
tržeb a postupy s nimi související.129 Zde je třeba říci, že evidencí se rozumí
konkrétní právní institut upravený ZoET. Právní řád ČR totiž zná několik dalších
evidencí, o nichž jsem pojednal výše.
3.2.

Subjekt evidence tržeb

Subjekt evidence tržeb vymezuje ZoET v § 3. Je jím buď poplatník daně z příjmů
fyzických osob, nebo poplatník daně z příjmů právnických osob.
Z důvodu přehlednosti budu v následujících částech používat pro pojem
poplatníka ve smyslu ZoET i výraz příjemce tržby a obdobně pro osobu, od které se
tržba přijímá, výraz původce tržby.
3.2.1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
Kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob stanoví ZDP v § 2 odst. 1.
Jedná se o fyzické osoby. ZDP dále rozděluje poplatníky daně z příjmů fyzických
osob na daňové rezidenty a na daňové nerezidenty.
Daňovými rezidenty jsou takoví poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo
se zde obvykle zdržují.130 Obvykle se na území ČR zdržují ti poplatníci, kteří zde
pobývají alespoň 183 i jen započatých dní v daném kalendářním roce.131
Daňoví nerezidenti jsou určeni negativním způsobem jako ti, kdo nejsou
daňovými rezidenty. Výjimku z tohoto pravidla představují případy upravené
mezinárodními smlouvami.
3.2.2. Poplatníci daně z příjmů právnických osob
Kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob taxativně stanoví § 17 odst. 1
ZDP. Jde o právnické osoby, organizační složky státu, podílové fondy a podfondy
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy, fondy penzijní společnosti, svěřenské fondy,
jednotky, které jsou podle právního řádu státu, podle něhož jsou ustaveny,

129
130
131

§ 1 ZoET
§ 2 odst. 2 ZDP
§ 2 odst. 4 ZDP
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poplatníkem a fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize finančního trhu.
Daňové rezidenty v případě daně z příjmů právnických osob vymezuje § 17 odst.
3 ZDP jako takové poplatníky mající na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení,
kterým se rozumí adresa, ze kterého je daný poplatník řízen.132
Daňové nerezidenty v případě daně z příjmů fyzických osob vymezuje § 17 odst.
4 ZDP jako poplatníky nemající na území ČR své sídlo nebo jako takové poplatníky,
o kterých to stanoví mezinárodní smlouva.
3.3.

Předmět evidence tržeb

Předmětem evidence tržeb jsou v souladu s § 3 odst. 2 evidované tržby poplatníka.
3.4.

Vymezení evidované tržby

Evidovanou tržbu vymezuje § 4 ZoET.
Ustanovení § 4 odst. 1 ZoET stanoví, že se jedná o platbu, která splňuje formální
náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.133 Formální
náležitosti vyjadřuje formální znak a rozhodný příjem vyjadřuje materiální znak.134
Aby tedy tržba byla označena jako tržba evidovaná podle tohoto odstavce, musejí být
kumulativně naplněny oba tyto znaky.135
Ustanovení § 4 odst. 2 ZoET je výjimkou k odst.1, protože stanoví, že evidovanou
tržbou je i tržba, která naplňuje formální znak, ale která nenaplňuje materiální znak.
Taková tržba pak má vždy vztah k jedné tržbě podle odst. 1. § 4 odst. 2 tedy zakládá
povinnost evidovat platbu, která splňuje formální náležitosti a která je určena buď k
následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem136, nebo je
následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem137.
Jde o situaci, kdy se pracuje s kreditem nebo s poukázkami, za které se pořizuje zboží
nebo služby. Dále budu pro zjednodušení hovořit pouze o kreditu.
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137

§ 17 odst. 3 ZDP
§ 4 odst. 1 ZoET
Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 4, str. 34
Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 4, str. 34
§ 4 odst. 2 písm. a) ZoET
§ 4 odst. 2 písm. b) ZoET
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Smyslem odstavce 2 je evidovat jak nabití kreditu, tak i jeho utracení138, jedná se
tedy o to, aby byla evidována i platba, která sice nezakládá rozhodný příjem, nicméně
má souvislost s jinou platbou, která rozhodný příjem zakládá.
Vzhledem k tomu, že rozhodný příjem musí být příjmem, který je předmětem
daně z příjmů, je třeba určit, kdy k příjmu podle zákona o daních z příjmů dochází.
Ke vzniku příjmu v okamžiku utrácení kreditu dochází, pokud byl nabíjen za
podmínky, že může být utracen i u jiného subjektu, než u kterého byl nabit. Pak ke
vzniku příjmu nedojde při nabíjení139 a není tedy dán rozhodný příjem a na nabíjení
nedopadá evidenční povinnost podle odst. 1, která je podmíněna naplněním
rozhodného příjmu. Evidenční povinnost při nabíjení zde vzniká na základě § 4 odst.
2 písm. a) ZoET. Protože při utrácení příjem vznikne a je tedy dán materiální znak,
pak tehdy, pokud je zároveň dán formální znak, který musí být dán v případě všech
evidovaných tržeb, vzniká evidenční povinnost podle § 4 odst. 1 ZoET.
Ke vzniku příjmu už v okamžiku nabíjení dochází za podmínky, že kredit nemůže
být utracen u jiného subjektu, než u kterého byl nabit. Pak už ke vzniku příjmu
nedojde při utrácení140 a není tedy dán rozhodný příjem a na utrácení nedopadá
evidenční povinnost podle odst. 1, která je podmíněna naplněním rozhodného příjmu.
Evidenční povinnost při utrácení zde vzniká na základě § 4 odst. 2 písm. b) ZoET.
Protože při nabíjení příjem vznikne a je tedy dán materiální znak, pak tehdy,
pokud je zároveň dán formální znak, který musí být dán v případě všech evidovaných
tržeb, vzniká evidenční povinnost podle § 4 odst. 1 ZoET.
3.5.

Formální znak a materiální znak evidované tržby

Jejich obsah odpovídá pojetí evidenčního systému evidence tržeb podle ZoET
jako systému, který má být rozšířením nástrojů správy daní,141 a který má zachytit
obtížně dohledatelné transakce. Materiální znak naplňují tržby významné pro
stanovení daně a formální znak naplňují tržby uskutečněné ve formě peněz, která je
obtížně dohledatelná.
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Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 4, str. 35
Komentář, str. 10
Komentář, str. 10
Důvodová zpráva k ZoET, bod 1 zvláštní části
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3.5.1. Formální znak
Formální náležitosti vyjadřuje § 5 ZoET. Naplňuje je platba, která je uskutečněna
v hotovosti142, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz
plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat143, dále
platba provedená šekem144, směnkou145, v jiných formách, které mají charakter
obdobný formám výše popsaným146, a započtením kauce nebo obdobné jistoty složené
některým ze způsobů platby výše popsaným147.
Hotovostní transakce budou patrně nejčastější formou evidované tržby. Jde o
transakce, které jsou prováděny pomocí bankovek nebo mincí,148 přičemž není
rozhodné, zda jde o mince české nebo zahraniční149. Problematiku hotovostních
transakcí řeší právní řád i jinak, například omezením plateb v hotovosti na základě
zákona o omezení plateb v hotovosti150, který v § 4 odst. 1 stanoví povinnost provést
některé platby ve výši přesahující v něm stanovenou částku bezhotovostně.
Formální znak dále naplňuje i platba provedená bezhotovostním převodem
peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým
je poplatník, který má povinnost tržbu evidovat. Jde tedy o vymezení ve smyslu
§ 3 odst. 1 písm. c) bod 3151 nebo ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) bod 3152 zákona o
platebním styku. V praxi se jedná nejčastěji o platby prováděné prostřednictvím
kreditních či debetních karet.153 Tato forma platby se však nevyznačuje těžkou
dohledatelností154 a je tedy otázkou, proč se na ni evidenční povinnost vztahuje. Jde
totiž o převod peněžních prostředků z platebního účtu. Ustanovení § 3 zákona o
platebním styku rozděluje tyto operace na základě toho, jestli k nim dává příkaz plátce,
příjemce, nebo plátce prostřednictvím příjemce, přičemž pouze poslední případ
evidenci podléhá, a to přesto, že stejně jako v prvních dvou případech si může správce
daně vyžádat na základě § 57 odst. 3 DŘ čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech
peněžních prostředků na účtech, údaje o úvěrech, vkladech a depozitech a zejména o
§ 5 písm. a) ZoET
§ 5 písm. b) ZoET
144
§ 5 písm. c) ZoET
145
§ 5 písm. d) ZoET
146
§ 5 písm. e) ZoET
147
§ 5 písm. f) ZoET
148
Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6 upravené vydání. Praha : C. H.
Beck, 2012, str. 355
149
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pohybu peněžních prostředků na účtech. Zákon o omezení plateb v hotovosti tuto
formu nijak nezakazuje, tedy ji nepovažuje na rozdíl od ZoET za problematickou a
dochází zde k určité nekonzistentnosti uvnitř právního řádu. Ani důvodová zpráva k
ZoET se nijak nevyjadřuje k tomu, proč byla zrovna tato forma do evidence zařazena.
Komentář155 uvádí dva důvody.
Prvním je snaha o vyrovnání této formy placení s hotovostí. V důsledku toho by
mělo dojít k utvoření komplexního náhledu na situaci poplatníka. Otázkou ovšem je,
jestli by tento náhled neměl být utvořen na základě informací již dnes
zaznamenávaných. V souvislosti s rozvojem bezhotovostních plateb může dojít k
tomu, že značná část plateb bude fakticky zaznamenána ve dvojí evidenci156.
Druhým důvodem je snaha vyhnout se tomu, že by původci tržeb preferovali
platby v hotovosti před karetními transakcemi na základě toho, že by se nemohli
zúčastnit některých stimulačních opatření spojených se ZoET, například účtenkové
loterie. S tímto důvodem nesouhlasím. Považuji za nepravděpodobné, že by původci
tržeb zvolili určitou formu platby jen na základě toho, že by měli možnost si ověřit, že
tržba byla zaevidována u správce daně. Spíše nastane situace, že i když původce tržby
obdrží účtenku v rámci evidence podle ZoET, nebude systematicky ověřovat její
zaevidování. Je malá pravděpodobnost, že by příjemce tržby u této formy, která je již
dnes dohledatelná, vydával neevidované účtenky. Jestliže bude původce tržby ochoten
za určité období ověřit zaevidování určitého množství účtenek, dojde k tomu, že se
zbytečně budou ověřovat účtenky velice pravděpodobně zaevidované a tomu bude
odpovídat neověření účtenek, kde bude vyšší pravděpodobnost, že nebyly
zaevidovány. Stejný problém nastane i v případě účtenkové loterie, kdy část výher
obdrží původci tržeb účastnící se s účtenkou s vysokou mírou pravděpodobnosti, že
byla zaevidována, a o to menší část výher obdrží původci tržeb účastnící se s
účtenkami s vyšší mírou pravděpodobnosti, že zaevidovány nebyly. Nastane tedy
stejný jev, jako by evidenci podle ZoET podléhaly pouze těžko dohledatelné
transakce a souhrn výher v loterii byl menší.
Navíc, kdybychom připustili opodstatněnost tohoto druhého důvodu, museli
bychom dovodit, že se původci tržeb budou odvracet od zbylých dvou forem
bezhotovostních převodů peněžních prostředků podle § 3 zákona o platebním styku,
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tedy těch, ke kterým dal pokyn bezprostředně plátce a těch, ke kterým dal pokyn
příjemce. Pak by evidenci podle ZoET měly podléhat i ty.
Domnívám se tedy, že zahrnutí této formy platby do evidence podle ZoET je
nevhodné jak z důvodu zbytečného zatěžování příjemců tržeb, tak z důvodu účinnosti
evidence, a označuji je za faktor, který povede ke snížení schopnosti evidence podle
ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky.
Šeky jsou upraveny zákonem směnečným a šekovým. Podstatou šeku je
bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, který dává výstavce
peněžnímu ústavu, u kterého má veden svůj bankovní účet .157 Jde tedy o obdobu níže
popsané cizí směnky. Na rozdíl od směnky má ale šek pouze platební funkci.158
Směnky jsou upraveny zákonem směnečným a šekovým. Ten vymezuje dva druhy
směnek, a to směnku cizí, jejíž podstatou je bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou
peněžitou sumu159, a směnku vlastní, jejíž podstatou je bezpodmínečný slib zaplatit
určitou peněžitou sumu160. Toto dělení ale z pohledu ZoET není podstatné. Důležité je
dělení jiné, a to podle hospodářského významu směnky. Tak můžeme dělit směnky na
směnky uhrazovací a zajišťovací. Uhrazovací směnky dále dělíme na směnky
pro soluto a pro solvendo. Pro tato dělení je významné, jaký vztah k sobě mají
závazek ze směnky a závazek kauzální.
V případě směnky pro soluto existuje nějaký kauzální závazek, který zanikne
vystavením směnky a jejím předáním remitentovi161. Jde o případ privativní novace,
dále trvá jen závazek ze směnky.162 Hovoříme o tom, že směnka je zde nástrojem
placení.
V případě směnky pro solvendo nemá vystavení směnky a její předání remitentovi
vliv na zánik výše kauzálního závazku. Ten může být splněn primárně uhrazením
směnečné sumy, a teprve sekundárně, jestliže by věřitel nemohl dosáhnout splnění ze
směnky, může se domáhat i splnění dluhu z kauzálního závazku.163
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Funkce směnky zajišťovací spočívá v tom, že se primárně očekává splnění dluhu
ze zajištěného kauzálního závazku a plnění ze směnky se použije pouze
sekundárně.165 Jde tedy o opačnou situaci oproti předchozímu případu. Stejně jako v
něm se předem neví, jestli kauzální závazek zanikne na základě splnění dluhu ze
směnky nebo dluhu z kauzálního závazku.
Evidenci podle ZoET nepodléhají směnky zajišťovací, protože na rozdíl od
směnek uhrazovacích v jejich případě nevzniká rozhodný příjem a není tedy dán
materiální znak166.
ZoET dále zakládá povinnost evidovat tržby provedené ve formách, které mají
charakter obdobný formám výše popsaným. Významem tohoto ustanovení je
znemožnit obcházení evidenční povinnosti podle ZoET vydáváním forem peněz, které
by nebyly zachyceny ve výše popsaném taxativním výčtu a umožňovaly by provádět
obtížně dohledatelné transakce.167
Důvodová zpráva k ZoET výslovně hovoří o dárkových kartách, žetonech
nahrazujících měnu, bitcoinech, poukázkách na zboží nebo službu podle § 1939 OZ a
stravenkách.168
3.5.2. Materiální znak
Materiální znak je vymezen v § 6 ZoET. V souladu s účelem evidence podle
ZoET, kterým je rozšíření nástrojů správy daní, je materiální znak silně navázán na
zákon o daních z příjmů169. Vzhledem k vymezení příjmů v zákoně o daních z příjmů
lze říci, že materiální znak zahrne transakce důležité i pro účely daně z přidané
hodnoty. Takové vymezení je výhodné i z toho důvodu, že bude možné využít
stávající judikaturu.
Tržba naplňuje materiální znak i tehdy, pokud jen její část zakládá u daného
poplatníka rozhodný příjem, tedy například v případě nepřímého zastoupení podle
§ 8 ZoET.170
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ZoET tedy rozhodný příjem vymezuje v § 6 odst. 1, a to zvlášť pro poplatníka
daně z příjmů fyzických osob171 a zvlášť pro poplatníka daně z příjmů právnických
osob172.
V prvním případě se jedná o příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s
výjimkou příjmu, který není předmětem daně z příjmů nebo je z hlediska obvykle
přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně.
Podnikatelskou činností je zde činnost podle § 420 odst. 1 občanského
zákoníku.173 Jedná se tedy o činnost vykonávanou samostatně, na vlastní účet a
odpovědnost

živnostenským nebo obdobným způsobem, s úmyslem činit tak

soustavně a za účelem dosažení zisku.174
Příjem ze samostatné činnosti upravuje § 7 ZDP. Jde o příjem ze zemědělské
výroby, lesního a vodního hospodářství175, příjem ze živnostenského podnikání176,
příjem z jiného podnikání než výše uvedeného, ke kterému je potřeba podnikatelské
oprávnění177, podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře
komanditní společnosti na zisku178, příjem z užití nebo poskytnutí práv z
průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,
a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl
vlastním nákladem179, příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku180,
příjem z výkonu nezávislého povolání181.
Až na výjimky bude za situace, že se bude příjem zdaňovat jako příjem ze
samostatné činnosti, splněn i požadavek, že příjem pochází z činnosti, která je
podnikáním. Těmito výjimkami je příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství, který může být v případě, že nevzniká z podnikání, zdaněn jako ostatní
příjem182, dále podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře
komanditní společnosti na zisku, protože společník z povahy věci není podnikatelem a
dále příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv
171
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včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, který může
být zdaňován jako příjem ze samostatné činnosti nezávisle na tom, jestli vzniká v
rámci podnikatelské činnosti nebo ne. V případě tohoto příjmu je třeba dále poukázat
na § 7 odst. 6 ZDP, který stanoví, že příjem autora za příspěvek do novin, časopisu,
rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným
základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu,
že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10000
Kč. V takovém případě není naplněna podmínka, že příjem nepodléhá dani vybírané
srážkou podle zvláštní sazby daně a na základě toho tedy takový příjem není
rozhodným příjmem a tržba, která mu odpovídá, nemusí být evidována.
Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob, vymezuje § 3 odst. 4 ZDP.
Z hlediska evidence podle ZoET je významné písm. b), které stanoví, že předmětem
daně nejsou úvěry nebo zápůjčky s výjimkou příjmu, který věřitel nabyl z vrácené
zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této
zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z
vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, a dále s
výjimkou příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního
úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka.
Z hlediska evidence podle ZoET je ojedinělou tržbou jak tržba, která je výjimečná
sama o sobě, i tržba, která je výjimečná svojí formou, tedy pokud bude subjekt
pravidelně uskutečňovat tržby formou, která nebude naplňovat formální znak, a
výjimečně tržbu přijme ve formě, která formální znak naplní, nebude taková tržba
evidována.183
Daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně upravuje § 38d ZDP. Vybírá se
z příjmů podle § 36 odst. 1 ZDP. Z hlediska evidence podle ZoET je zde významný
výše popsaný případ příjmů autorů podle § 7 odst. 6 ZDP.
Vyjmutí takových příjmů vychází z toho, že vybírání daní srážkou má za cíl
jednoduchost u poplatníka daně, a zahrnutí těchto příjmů pod evidenci podle ZoET by
narušovalo naplnění tohoto cíle.184
Rozhodný příjem poplatníka daně z příjmů právnických osob vymezuje ZoET v
§ 6 odst. 1 písm. b). Jedná se o příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou
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příjmu, který není předmětem daně z příjmů nebo je z hlediska obvykle přijímaných
tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
podléhá dani ze samostatného základu daně.
O podnikání v případě právnických osob platí to samé, jako v případě podnikání
fyzických osob.
Co není předmětem daně z příjmů právnických osob vymezuje obecně
§ 18 odst. 2 ZDP. Z hlediska evidence podle ZoET jsou významná ustanovení odst. 2
písm. f), která se týkají společenství vlastníků jednotek, a která vylučují z předmětu
daně příjmy z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku185 a příjmy z
úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor186.
Zvláštní úprava platí pro obecně prospěšné poplatníky. Těmi jsou podle
§ 17a ZDP poplatníci, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním,
statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou
hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním.187 V odstavci 2 je potom
taxativní výčet poplatníků, kteří nejsou veřejně prospěšnými poplatníky ani v případě
naplnění podmínek odstavce 1. Jsou jimi obchodní korporace188, Česká televize,
Český rozhlas a Česká tisková kancelář189, dále profesní komora nebo poplatník
založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž
nejsou

členské

příspěvky

osvobozeny

od

daně,

s

výjimkou

organizace

zaměstnavatelů190, zdravotní pojišťovna191, společenství vlastníků jednotek192 a
nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých
zakladateli193 nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli194.
Předmět daně z příjmů veřejně prospěšných poplatníků upravuje § 18a ZDP a to
dvojím způsobem.
V případě veřejné vysoké školy195, veřejné výzkumné instituce196, poskytovatele
zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
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zákona upravujícího zdravotní služby197, obecně prospěšné společnosti198 a ústavu199
jsou předmětem daně z příjmů všechny příjmy takového poplatníka, a to s výjimkou
příjmů z investičních dotací.
U ostatních veřejných poplatníků nejsou předmětem daně z příjmů příjmy
uvedené v § 18a odst. 1. Pro účely evidence podle ZoET je významné ustanovení
§ 18a odst. 1 písm. a), které stanoví, že příjmy z nepodnikatelské činnosti za
podmínky, že výdaje nebo náklady vynaložené podle ZDP v souvislosti s prováděním
této činnosti jsou vyšší než tyto příjmy, nejsou předmětem daně z příjmů. V odst. 2 je
pak upravena výjimka, která stanoví, že i u veřejně prospěšného poplatníka jsou
předmětem daně příjmy z reklamy, z členského příspěvku, příjmy v podobě úroku a z
nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.
Dále je třeba říci, že předmět daně z příjmů bude odlišný v případě osob, které
jsou daňovými nerezidenty200. Takové osoby mají daňovou povinnost vztahující se jen
k příjmům, které plynou z území ČR.201 Zákonnou úpravu podle ZDP mohou změnit
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
O znaku ojedinělosti a o znaku vycházejícího z toho, že příjem nepodléhá dani
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, platí v případě poplatníků daně z příjmů
právnických osob přiměřeně to, co v případě poplatníků daně z příjmů fyzických
osob.
Samostatný základ daně upravuje § 20b ZDP. Jedná se o veškeré příjmy z podílů
na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná
plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí daňovým rezidentům
ČR ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období.
I kdyby příjmy zahrnuté do samostatného základu zakládaly rozhodný příjem, je
zřejmé, že by ve většině případů nezaložily formální znak pro evidovanou tržbu, a to i
s ohledem na zákon o omezení plateb v hotovosti.
Ustanovení § 6 odst. 2 ZDP stanoví, že výše popsané příjmy jsou u poplatníka,
který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník
měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Příjmy podle ZDP jsou totiž u poplatníků, kteří
jsou účetní jednotkou, výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví, ale
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pouze tehdy, pokud se nejedná o účetní jednotku, která účtuje v soustavě
jednoduchého účetnictví.202 Jde tedy o to, že v případě účetních jednotek účtujících v
soustavě podvojného účetnictví se uplatní akruální princip, který by ale pro účely
evidence podle ZoET nebyl vhodný, protože ZoET se zaměřuje na zachycení těžko
dohledatelných plateb.203 § 6 odst. 2 ZoET stanoví, že se budou evidovat příjmy ve
smyslu předpisů upravujících účetnictví, které odpovídají výnosům vymezeným
§ 6 odst. 1 ZoET, tedy budou se evidovat platby související s danými výnosy.
§ 6 odst. 3 ZoET stanoví, že pro účely evidence podle ZoET je rozhodným
příjmem veřejné obchodní společnosti204 a komanditní společnosti205 také jejich
příjem, který je předmětem daně z příjmů u jejich společníků a že takový příjem není
příjmem těchto společníků.
U veřejné obchodní společnosti totiž na základě § 18b odst. 1 ZoET nejsou
předmětem daně příjmy, z nichž není daň vybírána zvláštní sazbou daně, a takové
příjmy by tedy nepodléhaly evidenci podle ZoET. Tyto příjmy se podle § 18b odst. 2
daní pouze u společníka veřejné obchodní společnosti.
V případě komanditní společnosti se na základě § 126 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích dělí zisk, případně ztráta, mezi společnost a komplementáře.
Příjmy, které odpovídají zisku nebo ztrátě komplementáře, tedy nejsou předmětem
daně u komanditní společnosti a opět by nepodléhaly evidenci podle ZoET.
Ustanovení § 6 odst. 3 ZoET tedy způsobí, že se pro účely evidence podle ZoET
budou považovat za příjmy podle ZDP veřejné obchodní společnosti a komanditní
společnosti i příjmy, které se podle ZDP za jejich příjmy nepovažují, a budou se tedy
evidovat platby, které jim odpovídají a které by jinak evidence podle ZoET
nezahrnovala.206
3.6.

Tržby vyloučené z evidence tržeb

§ 4 ZoET obecně vymezil evidovanou tržbu. Ustanovení § 12 ZoET vymezuje
tržby, které, přestože splňují obecnou definici evidované tržby, nejsou evidovanou
tržbou.

202
203
204
205
206

§ 21h ZDP
Komentář, str. 21
§ 95 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
§ 118 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 6
36

V § 12 odst. 1 ZoET jsou vyjmenovány tržby nepodléhající evidenci podle ZoET
na základě subjektu jejich příjemce, který je veřejnoprávního charakteru, nebo je na
takové subjekty alespoň silně navázán. Jde o tržby státu207, územního samosprávného
celku208

, příspěvkové organizace210

209

, České národní banky212

211

213

a držitele

poštovní licence214.
V § 12 odst. 2 ZoET jsou vyjmenovány tržby, které nepodléhají evidenci podle
ZoET na základě subjektu jejich příjemce, který má ale soukromoprávní charakter.
Jedná se o tržby banky215, včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního
družstva216, pojišťovny a zajišťovny217, investiční společnosti a investičního fondu218,
obchodníka s cennými papíry219, centrálního depozitáře220, penzijní společnosti221,
penzijního fondu222, a dále tržby z podnikání v energetických odvětvích na základě
licence udělené podle energetického zákona223 a z podnikání na základě povolení
krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích224.
V § 12 odst. 3 ZoET jsou vyjmenovány tržby, které nepodléhají evidenci podle
ZoET na základě jiné okolnosti, která zakládá zvláštní povahu dané tržby225, a která
nevychází z povahy subjektu jejího příjemce.
Jedná se o tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během
10 dní následujících po jeho přidělení226, z poštovních služeb a zboží a služeb
poskytovaných v přímé souvislosti s nimi227, ze vztahu souvisejícího s
pracovněprávním nebo obdobným vztahem228, ze stravování a ubytování žákům a
§ 12 odst. 1 písm. a) ZoET
§ 12 odst. 1 písm. b) ZoET
209
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studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením229, z
jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné
hromadné přepravě osob230, na palubě letadel231, z osobní železniční přepravy232, z
drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků233, z prodeje
zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu234, a z provozování veřejných
toalet235.
Ustanovení § 12 odst. 4 ZoET stanoví, že evidovanou tržbou nejsou také tržby,
jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a
hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze
odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a že tyto tržby stanoví
nařízením vláda.236 Toto ustanovení má za cíl umožnit rychlé přizpůsobení právního
řádu případným novým způsobům ekonomické činnosti, která by pro výše
vyjmenované důvody nebyla uskutečnitelná, pokud by tržby z ní plynoucí podléhaly
evidenci podle ZoET. Zatím nebylo takové nařízení vlády vydáno.237 Otázkou je,
jestli by zmocnění k vyloučení tržeb nemělo být v tomto ustanovení omezeno tak, aby
se nezvětšil prostor pro skrývání tržeb, tedy zda by nemělo být podmíněno tím, že
spolehlivost záznamů v jiných evidencích by byla zajištěna i bez použití evidence
podle ZoET.
K důvodům vyloučení některých tržeb z evidence podle ZoET důvodová zpráva
uvádí, že „Obecně je zákon koncipován takovým způsobem, že přímo vyjímá z
povinnosti evidence tržeb takové podnikatelské segmenty, které již podléhají regulaci
na základě jiných předpisů, jsou financovány z veřejných zdrojů nebo působí v oblasti
veřejně prospěšných činností a podobně. Případy, kdy evidence tržeb není v současné
době možná či vhodná spíše z technických důvodů, s ohledem na předpokládaný
významný zásah do výkonu podnikatelské činnosti ve stávající podobě, jsou řešeny
prováděcím nařízením.“238
V případě podnikání financovaného z veřejných zdrojů nebo v případě podnikání
v oblasti veřejně prospěšných činností je otázkou, jestli je takový přístup vždy vhodný.
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Evidence podle ZoET se totiž vyznačuje svojí velkou průkazností, které jiné
evidenční systémy, které zná právní řád ČR, nedosahují. Toho může být využito nejen
pro účely správy daní, což je její hlavní účel, ale i pro vnitřní účely daného subjektu,
zejména pak pro účel vnitřní kontroly. Může tak být zajištěno, že všechny činnosti,
uskutečněné v souvislosti s činností daného subjektu, byly zaevidovány, a to i v
jiných evidenčních systémech, například v systému podvojného účetnictví, které tak
mohou být evidencí podle ZoET vhodně doplňovány. Nemůže tedy dojít k situaci, že
se například osoby jednající jménem daného subjektu na jeho účet protiprávně
obohacují, což bez evidence podle ZoET je možné zejména tehdy, pokud taková
činnost není dohledatelná ze záznamů uvedených v jiných systémech. Je tedy otázkou,
jestli

by

nebylo

vhodné

s

ohledem

na

zájem

samotného

subjektu

uvedeného v § 12 ZoET, pokud se zabývá činností financovanou z veřejných zdrojů,
založit i jemu evidenční povinnost podle ZoET.
Přestože důvodová zpráva uvádí, že případy, kdy by uvalení evidence podle ZoET
nebylo vhodné s ohledem na technické důvody, jsou řešeny prostřednictvím
prováděcího předpisu podle § 12 odst. 4 ZoET, jsou tržby z prodeje zboží či služeb
prostřednictvím automatu vyloučeny přímo v ZoET v § 12 odst. 3 písm. i), přičemž
důvodová zpráva uvádí, že „reálné evidování takovýchto tržeb nelze s ohledem na
současný stav technického standardu a potenciální náklady na realizaci po povinných
subjektech vyžadovat“239 Tímto ustanovením je z evidence podle ZoET vyjmuta
skupina tržeb, která navíc může s ohledem na snahy o obcházení evidence narůstat.
Jedná se o zvýhodnění jedné formy prodeje, kdy u jiných forem přinese podřízení se
evidenci podle ZoET rovněž náklady, a přesto tyto formy nebyly vyjmuty. Bylo by
vhodnější, kdyby byly tržby přijaté prostřednictvím prodejního automatu rovněž
zahrnuty do evidence podle ZoET, ale s tím, že by evidenční povinnost pro ně platila
až po uplynutí lhůty na přípravu, k čemuž se mohlo využít dočasné vyloučení tržby
podle § 37 ZoET. Tato úprava by mohla být doplněna nařízením vlády podle
§ 12 odst. 4 ZoET, které by vyjmulo z evidenční povinnosti podle ZoET tržby přijaté
prostřednictvím takových prodejních automatů, u kterých by s ohledem na jejich
konstrukční řešení nebylo přizpůsobení možné z důvodu hospodárnosti.
Jen vzhledem k ustanovení § 4 odst. 2 ZoET, podle kterého se eviduje jak nabití,
tak i utracení kreditu, není využití prodejního automatu k nabíjení kreditu metodou,
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jak se vyhnout evidenční povinnosti podle ZoET tím, že by se například kredit nabíjel
v automatu a následně utrácel takovým způsobem, který je již nyní zahrnut do
evidenční povinnosti podle ZoET.
Zvýhodnění prodejních automatů lze najít i v jiných právních předpisech,
například v zákoně o dani z přidané hodnoty, který v § 21 odst. 6 stanoví, že
„zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě
jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu mincemi, bankovkami, známkami
nebo jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata
za zdanitelná plnění uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se
považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky
nahrazující peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.“
Vzhledem k výše uvedenému označuji skutečnost, že prodejní automaty jsou
vyjmuty z evidenční povinnosti podle ZoET, za faktor, který povede ke snížení
schopnosti evidence podle ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR.
Ustanovení § 12 ZoET mohlo dále obsahovat některé tržby, jejichž zahrnutí do
evidenční povinnosti podle ZoET je nadbytečné, a to z toho důvodu, že jsou
prováděny za takových okolností, že i při využití jiných evidenčních systémů je
zajištěna jejich dohledatelnost. Jedná se o situace, kdy má původce tržby vlastní
zájem na tom, aby zajistil její prokazatelnost. V praxi taková situace nastane tehdy,
jestliže si může původce tržby snížit svoji daňovou povinnost, a to například na
základě uplatnění daňově uznatelných výdajů240, a zejména v případě, kdy je plátcem
daně z přidané hodnoty a zároveň je tržba úplatou jinému takovému plátci, a zároveň
příjemci tržby, za zdanitelné plnění. Právě daň z přidané hodnoty je charakteristická
tím, že jsou transakce s ní spojené spolehlivě zaznamenávány.241 I když platby
odpovídající

těmto

podmínkám

budou

běžně

prováděny

spíše

formou

bezhotovostního převodu, k němuž dává příkaz plátce podle § 3 odst. 1 písm. c) bod 1.
zákona o platebním styku, která z důvodu nenaplnění formálního znaku evidenci
podle ZoET nepodléhá, našla by výše zmíněná úprava uplatnění v případě, kdy z
důvodu platební nespolehlivosti původce tržby je její příjemce nucen přistoupit k
přijetí tržby v hotovosti a předem. Jestliže toto nastane u příjemce tržby pouze
výjimečně, nebude naplněn materiální znak dané tržby na základě naplnění podmínky
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výjimečnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2. ZoET nebo § 6 odst. 1 písm. b) bod 2.
ZoET, nicméně pokud bude takto příjemce tržby přijímat od problematického
původce opakovaně nebo pokud bude tržby přijímat od více nespolehlivých původců,
bude muset plnit evidenční povinnost podle ZoET, ačkoliv je to z pohledu
spolehlivosti zachycení transakcí zbytečné. Vzniknou zde zbytečné náklady na straně
původce tržby a nakonec bude i nepatrně snížena schopnost evidence podle ZoET
snížit rozsah šedé ekonomiky, a to vzhledem k tomu, že se část výher v účtenkové
loterii bude rozdělovat účastníkům s účtenkou odpovídající tržbě, která bude s
vysokou mírou pravděpodobnosti zaevidovaná, jde tedy o stejnou situaci jako v
případě zahrnutí plateb provedených bezhotovostním převodem peněžních prostředků,
k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, zmiňovaného v části věnující se
formálnímu znaku evidované tržby.
3.7.

Autentizační údaje a certifikát

Aby mohl příjemce tržby plnit evidenční povinnost, musí od správce daně získat
certifikát, pomocí něhož bude vytvářet digitální podpis, který bude při evidenci
používat. Tento certifikát lze získat pouze dálkovým přístupem na základě
autentizačních údajů.242 Autentizační údaje jsou tedy prostředkem pro získání
certifikátu.
Příjemce tržby nebo jeho zástupce, který musí být oprávněný i k převzetí
autentizačních údajů, mohou o autentizační údaje požádat buď elektronicky, a to tak,
že se prostřednictvím údajů, kterými se přihlašují do své datové schránky243, přihlásí
na společné technické zařízení správce daně, jímž samotnou žádost podají244 a
následně získají autentizační údaje do své datové schránky245, nebo mohou zažádat
ústně do protokolu u věcně příslušného správce daně246, a v rámci tohoto jednání i
autentizační údaje získají .247
Jiným způsobem nelze o autentizační údaje žádat ani je jinak získat.248
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3.8.

Evidenční povinnost

Evidence podle ZoET je prováděna pomocí dvou evidenčních systémů. Jde o
běžný způsob a zjednodušený režim. Jejich odlišností je to, že v případě evidence
běžným způsobem je tržba s některými výjimkami nejpozději při svém uskutečnění
reportována správci daně249, a tato skutečnost je původci tržby známa na základě toho,
že jím převzatá účtenka obsahuje fiskální identifikační kód, který pochází od správce
daně, zatímco v případě evidence zjednodušeným způsobem může být tržba
reportována správci daně nejpozději do pěti dnů od uskutečnění dané tržby,250 což
snižuje odolnost tohoto evidenčního systému vůči snahám o maření evidenční
povinnosti v případě, že si původce tržby nepřevezme účtenku, protože nepoctivý
příjemce tržby mařící evidenční povinnost podle ZoET ví, že tržba odpovídající
nepřevzaté účtence nemůže být ověřena původcem tržby z hlediska jejího zaevidování
u správce daně, a proto ji ani v příslušné lhůtě nezaeviduje.
3.8.1. Evidence ve zjednodušeném režimu
Evidenci ve zjednodušeném režimu upravuje § 23 ZoET. Tržby, které lze evidovat
ve zjednodušeném režimu jsou vymezeny přímo v ZoET a dále mohou být uvedeny v
nařízení vlády nebo v rozhodnutí správce daně.251
Na základě ustanovení § 10 odst. 1 ZoET mohou být ve zjednodušeném režimu
evidovány tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při
pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
Ten pravidelnou hromadnou přepravu osob vymezuje v příloze číslo 2252 , která
vyjmenovává seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně z přidané
hodnoty. Jedná se o přepravu osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a
vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených
jízdních řádů, schválených podle zákona o silniční dopravě, zákona o dráhách, zákona
o civilním letectví, zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy. Zde je ale třeba upozornit na
§ 12 ZoET, který vymezuje tržby, které jsou z evidence podle ZoET vyloučeny, tedy
nemusejí být evidovány vůbec. Jedná se o tržby z jízdného nebo související platby
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hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob253, tržby
uskutečněné na palubě letadel254 a tržby z osobní železniční přepravy255.
Podle § 10 odst. 2 ZoET se mohou ve zjednodušeném režimu evidovat tržby,
jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a
hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby pocházejí. Takové tržby stanoví vláda
nařízením. Jedná se tedy o podobnou úpravu jako v případě vyjmutí tržeb z evidence
podle ZoET, která je obsažena v § 12 odst. 4 ZoET. V současné době se nepřipravuje
vydání žádného takového nařízení.256
Tržba

individuálně

určeného

příjemce

tržby

může

být

evidována

ve

zjednodušeném režimu i na základě povolení vydaného místně příslušným správcem
daně podle § 11 ZoET. Správce daně při svém rozhodování zkoumá, zda by evidování
běžným způsobem v daném případě znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a
hospodárný výkon činnosti příjemce dané tržby, jde tedy o obdobné podmínky, které
zkoumá vláda při vydávání výše zmíněného nařízení.257 Podle § 11 odst. 2 příjemce
tržby v žádosti o vydání povolení uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek
pro vydání tohoto povolení, a dále vymezí tržby, na které by se mělo povolení
vztahovat.258 Případné odpadnutí těchto důvodů musí příjemce tržby sdělit správci
daně259, který může i v případě, že se o odpadnutí podmínek dozví sám, rozhodnout o
zrušení tohoto povolení.260
3.8.2. Evidence běžným způsobem
Evidenci běžným způsobem upravuje § 18 ZoET. Jde o to, že subjekt evidence
tržeb, poplatník podle § 3 odst. 1 ZoET, který je příjemcem tržby, musí nejpozději při
uskutečnění tržby podléhající evidenci podle ZoET, zaslat datovou zprávou správci
daně údaje o této tržbě261 a vystavit účtenku původci tržby.262
Údaje zasílané správci daně jsou upraveny v § 19 ZoET. Ustanovení § 19 odst. 1
ZoET vymezuje údaje, které budou zasílány vždy.263 Jde o daňové identifikační číslo
poplatníka264, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna265, označení
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pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována266, pořadové číslo účtenky267,
datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve268, celková
částka tržby269, bezpečnostní kód poplatníka270, podpisový kód poplatníka271 a údaj o
tom, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu272.
§ 19 odst. 2 ZoET vymezuje údaje, které budou zasílány jen při naplnění
zvláštních okolností, kterými je buď skutečnost, že tržba je platbou určenou k
následnému čerpání nebo zúčtování nebo je následným čerpáním nebo zúčtováním,
jedná se tedy o situaci založenou § 4 odst. 2 ZoET, kdy se pracuje s kreditem, za který
se pořizuje zboží nebo služby, přičemž v prvním případě se tento kredit nabíjí a v
druhém případě se utrácí, dále se jedná o skutečnost, že subjekt evidence podle ZoET
tržbu eviduje, protože k tomu byl pověřen jiným subjektem evidence podle ZoET na
základě § 9 ZoET, a nakonec se jedná o skutečnost, že příjemce tržby je plátcem
DPH.273
Těmito údaji, které se budou zasílat jen při naplnění výše uvedených okolností
jsou celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování274, celková
částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby275, daňové
identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který
tržbu eviduje276, základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané
hodnoty277, celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu278,
celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží279.
Poté, co se subjekt evidující tržbu pokusí odeslat datovou zprávu s příslušnými
údaji, bude čekat na obdržení fiskálního identifikačního kódu od správce daně280.
Musí čekat alespoň pod dobu odezvy281, kterou se rozumí časový úsek mezi pokusem
o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení takového subjektu a přijetím
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fiskálního identifikačního kódu na jeho pokladním zařízení.282 Dobu odezvy si
evidující subjekt nastaví sám s ohledem na druh a kvalitu připojení k veřejné datové
síti a s ohledem na druh vykonávané činnosti, ze které evidovaná tržba pochází, a to
takovým způsobem, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb podle
ZoET, vždy však musí být doba odezvy delší než dvě sekundy.283 Překročení doby
odezvy může být způsobeno problémy jak na straně dotyčného subjektu, tak na straně
správce daně, ale může být způsobeno i problémy při přenosu datové zprávy.
Pokud dojde k překročení doby odezvy, postupuje poplatník podobně, jako kdyby
evidoval tržbu ve zjednodušeném režimu. Není totiž povinen uvádět na účtence
předávané původci tržby fiskální identifikační kód284, který ani uvádět nemůže,
protože jej od správce daně neobdržel, a dále je povinen na takové účtence uvádět
podpisový kód poplatníka285. Potud je úprava postupu stejná jako v případě evidence
zjednodušeným způsobem. Rozdíl je ve lhůtě, ve které musí být údaje o evidované
tržbě zaslány správci daně, přičemž v případě zjednodušeného režimu se jedná o lhůtu
končící pět dnů od uskutečnění dané tržby, zatímco v případě překročení doby odezvy
u evidence běžným způsobem musí být údaje zaslány bezodkladně po pominutí
příčiny vedoucí k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od
uskutečnění dané tržby. Není důvod, proč by maximální délka lhůty pro subjekty
evidující běžným způsobem měla být kratší, než pro subjekty evidující méně
náročným zjednodušeným způsobem, zejména tehdy, kdy důvod překročení mezní
doby odezvy může být dán i na straně správce daně.
3.9.

Účtenka

3.9.1. Údaje na účtence
Poté, co subjekt evidující běžným způsobem obdrží v době nepřekračující dobu
odezvy fiskální identifikační kód, nebo v případě neúspěšného pokusu o jeho obdržení
po uběhnutí doby překračující nastavenou dobu odezvy, přistoupí k vyhotovení
účtenky.
Na účtence musí být uvedeny údaje vymezené v § 20 ZoET. Až na fiskální
identifikační kód jsou všechny údaje uváděné na účtence i údaji zasílanými datovou
zprávou, obráceně to ale neplatí. Na účtence se tedy uvádí některé údaje zasílané
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datovou zprávou správci daně a dále fiskální identifikační kód, který je v případě
překročení doby odezvy, nebo v případě evidování zjednodušeným způsobem,
nahrazen podpisovým kódem poplatníka286.
Údaji uváděnými na účtence tedy jsou fiskální identifikační kód287, daňové
identifikační číslo evidujícího poplatníka288, označení provozovny, ve které je tržba
uskutečněna289, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována290,
pořadové číslo účtenky291, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je
vystavena dříve292, celková částka tržby293, bezpečnostní kód poplatníka294, údaj, zda
je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu295 a v případě pověření k
evidování tržeb podle § 9 ZoET také daňové identifikační číslo pověřujícího
poplatníka.296
3.9.2. Forma účtenky
ZoET nestanoví, jakou formu má účtenka mít, a neupravuje dostatečně podrobně
oblast formy účtenky a způsobu jejího vystavení.
Je možné, aby měla listinnou nebo elektronickou formu297. Na rozdíl od zákona o
dani z přidané hodnoty, který stanoví, že elektronickou formu může mít daňový
doklad pouze tehdy, pokud s tím souhlasí ten, pro koho je doklad vydáván298,
neobsahuje ZoET ustanovení, které by upravovalo, kdy smí původce tržby využít
elektronickou formu dokladu, lze tedy mít za to, že volba formy je na příjemci tržby.
Jiný názor se uvádí na internetových stránkách Finanční správy věnujících se
problematice evidence podle ZoET, podle něhož lze vydat účtenku elektronicky jen
tehdy, pokud s tím původce tržby projeví souhlas.299 Na zmíněných stránkách se
uvádí, že „přestože z výše uvedeného vyplývá, že vystavení účtenky v elektronické
formě je obecně možné, musí dle názoru Finanční správy v případě, kdy jsou oba
aktéři transakce (zákazník a poplatník) fyzicky přítomni, na základě volby zákazníka,
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vždy existovat možnost vystavení účtenky v jiné než elektronické formě.
Předpokládáno je pak vystavení účtenky v tištěné podobě.“300 ZoET ale žádné
ustanovení, které by podmiňovalo využití elektronické formy účtenky neobsahuje,
dokonce ani výslovně nepředpokládá použití listinné formy, která by měla být podle
výkladu Finanční správy privilegovanou a univerzální formou účtenky.
Finanční správa dále uvádí, že „případné vystavení elektronické účtenky
zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, by představovalo
obcházení smyslu ZoET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo
schopnost převzít účtenku v elektronické formě. Pokud Finanční správa v rámci
kontrolní činnosti zjistí vystavování účtenky v rozporu s vůlí zákazníka, bude takové
jednání považovat za situaci, kdy účtenka nebyla vystavena v souladu se ZoET a při
udělení pokuty bude takové porušení povinností možné vyhodnotit jako porušení
povinností vykazující vysokou míru závažnosti, což bude mít zásadní vliv na výši
udělené pokuty.“ Znamená to tedy, že by v případě uzavírání smlouvy s původcem
tržby distančním způsobem, kdy by ani plnění nebylo takové povahy, že by museli
být původce a příjemce tržby, byť zprostředkovaně prostřednictvím dodání plnění
zásilkovou společností, ve fyzickém kontaktu, musel příjemce tržby vystavit účtenku
při nesouhlasu původce tržby s použitím elektronické formy ve formě listinné a
zajistit její zaslání zásilkovou službou původci tržby, a to i kdyby její dopravení do
sféry příjemce tržby představovalo náklad vyšší, než částka odpovídající dané tržbě.
Navíc se těžko může jednat o obcházení smyslu ZoET, když příjemce tržby může
ověřit zaevidování tržby na základě § 27 odst. 1 pouze způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
V případě listinné formy je možné i to, že účtenka nebude vytištěná, ale že ji
povinný subjekt napíše rukou.301
S ohledem na účel ZoET by měla forma účtenky umožňovat původci tržby, aby
mohl bezpečně a bez obtíží využít účtenku k ověření skutečnosti, jestli byla tržba
řádně zaevidována.302
To splní i účtenka vydaná smíšenou formou, kdy bude původci tržby předána
listina, na které bude údaj, prostřednictvím něhož se původce tržby dostane k
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elektronické formě účtenky. V praxi lze takto nahradit nutnost mít tiskárnu při
vyhotovení účtenky, a to na základě toho, že příjemce tržby má předem vytištěné listy
s unikátním kódem, pomocí něhož se původce tržby prostřednictvím internetové
stránky dostane k účtence v elektronické podobě, kterou na danou stránku odešle
původce tržby.303 Je ovšem otázkou, jestli tento způsob vystavení účtenky nenabízí
cestu k maření evidenční povinnosti podle ZoET.
Pokud se jedná o zjednodušený způsob evidence, kdy se neodesílají údaje o tržbě
správci daně před vyhotovením účtenky, je tato forma stejně odolná proti maření, jako
kdyby se jednalo o vystavení listinné účtenky, v obou případech totiž může nepoctivý
původce tržby tehdy, kdy si její příjemce nepřevezme účtenku, tržbu nezaevidovat. V
případě nezaevidování tržby podléhající evidenci zjednodušeným způsobem za
využití listinné formy účtenky příjemce tržby tuto účtenku odstraní a neodešle údaje
správci daně. Jestliže se jedná o smíšenou formu, příjemce tržby odstraní listinu s
údaji, prostřednictvím nichž je možné se dostat k elektronické části účtenky, kterou na
internetovou stránku ani neodešle a následně údaje o tržbě ve lhůtě podle
§ 26 písm. a) ZoET neodešle správci daně. Jestliže se tedy tržba eviduje
zjednodušeným způsobem, je smíšená forma účtenky zcela dostačující, protože z
hlediska obtížnosti maření evidence podle ZoET odpovídá účtence vystavené
listinnou formou, a to přestože provozovatel služby umožňující využití smíšené formy
ji při evidenci zjednodušeným způsobem nedoporučuje.304
Jestliže se jedná o tržbu evidovanou běžným způsobem, je situace jiná. Příjemce
tržby totiž musí na účtence uvádět fiskální identifikační kód, který získá až po
zaevidování tržby u správce daně. V případě, že si příjemce vystavenou listinnou
účtenku nepřevezme, je tržba přesto zaevidovaná. Potíže se vyskytují v případě
využití smíšené formy. Na listinné části totiž příjemce tržby nic nevyplňuje, nemůže
se tam tedy objevit ani fiskální identifikační kód a nepoctivý příjemce tedy nemusí
před vystavením listinné formy tržbu zaevidovat. Pokud si původce tržby vystavenou
část účtenky převezme, zaeviduje příjemce tržbu dodatečně, a na internetovou stránku
uvede všechny předepsané údaje včetně fiskálního identifikačního kódu tak, aby se k
nim mohl původce tržby za využití listinné části účtenky dostat. Příjemce tržby na to
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může přijít jen na základě toho, že by si zaznamenal čas, ve který převzal listinnou
část, a porovnal jej s časem přijetí tržby uvedeným na elektronické části účtenky,
který byl odeslán správci daně, přičemž údaj o čase uskutečnění tržby by byl pozdější
než čas zaznamenaný příjemcem tržby, což s ohledem na § 18 odst. 1 ZoET není
přípustné.
Pokud si příjemce tržby listinnou část nepřevezme, příjemce příslušnou tržbu
nezaeviduje a na internetovou stránku ani neuvede údaje z účtenky.
Dle mého názoru tedy použití smíšené formy účtenky tímto způsobem v případě
evidování běžným způsobem sníží schopnost evidence podle ZoET snížit rozsah šedé
ekonomiky v ČR, a to z toho důvodu, že sníží schopnost evidování běžným způsobem
zabránit obcházení evidenční povinnosti na úroveň evidování zjednodušeným
způsobem.
Použití pouze elektronické formy účtenky naproti tomu nic takového za následek
mít nebude.
Výše popsaný nedostatek smíšené formy lze odstranit pouze tím, že se na
listinnou část doplní nějaký údaj, který by potvrzoval, že tržba byla před vystavením
účtenky zaevidována. Takovým údajem by mohl být fiskální identifikační kód, nebo
alespoň jeho část, či kód vystavený poskytovatelem služby umožňující využití
smíšené formy účtenky, to však pouze za předpokladu, že by byla zajištěna poctivost
tohoto subjektu. Někteří poskytovatelé již využití takového kódu nabízejí.305 Tato
služba sice neumožní vystavit smíšenou formu účtenky zcela bez upravování listinné
části, ale sníží množství údajů, které se na listinnou část zapisují.
3.9.3. Vystavení účtenky
ZoET v § 18 odst. 1 stanoví, že vystavení účtenky musí předcházet, nebo být
provedeno současně s uskutečněním evidované tržby, kterou je platba, která splňuje
materiální306 i formální znak307. Podle § 18 odst. 2 je uskutečněním evidované tržby
její přijetí308, nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl takový příkaz vydán
dříve.309 Druhý případ upravuje případy provedení převodu peněžních prostředků z
platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce podle
§ 3 odst. 1 písm. c) bod 3. nebo § 3 odst. 1 písm. d) bod 3. zákona o platebním styku,
EET bez tiskárny? ANO! [online]. In: EET Plus jednoduše zdarma, s. 1 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z:
[https://eetplus.cz/2016/10/27/eet-bez-tiskarny-ano].
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tedy tržby uskutečněné s využitím platební karty.310 Účtenka tedy musí být vystavena
kdykoliv311 před uskutečněním tržby nebo nejpozději při jejím uskutečnění, nesmí se
tedy stát, že bude vystavena až po uskutečnění tržby, v případě platby v hotovosti tedy
nesmí dojít k vystavení účtenky po vypořádání hotovostní transakce. Když je použita
platební karta, je situace odlišná a Finanční správa připouští výjimky z výše
uvedeného. Jestliže se karta použije za fyzické přítomnosti příjemce platby, stačí
tržbu zaevidovat a vystavit účtenku v okamžiku, který bezprostředně navazuje na
okamžik vydání příkazu k provedení platby.312

Když se tržba uskuteční

prostřednictvím karty bez fyzické přítomnosti příjemce tržby, je možné tržbu
zaevidovat a vystavit účtenku i po uskutečnění tržby, nejpozději v okamžiku, kdy se
příjemce tržby dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu původce tržby a k
jejímu odeslání příjemci tržby. Pokud takovému okamžiku předchází expedice zboží
nebo umožnění poskytování služby, musí být tržba zaevidována a účtenka vystavena
nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo umožnění poskytování služby, ale pouze
tehdy, kdy expedice zboží nebo umožnění poskytování služby nenastane cíleně před
uskutečněním tržby, tedy v případě, kdy se plnění poskytne předem a teprve pak se
uskuteční platba.313
Finanční správa tímto umožňuje, aby příjemci tržby nemuseli zbytečně evidovat
tržby dopředu před uskutečněním tržby, což by vzhledem k tomu, že není omezeno, s
jakým předstihem před uskutečněním tržby, nebo před výše popsanými okamžiky
vztahujícími se ke zvláštním případům, nebylo možné. Tento způsob výkladu ZoET je
z hlediska schopnosti snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR vhodný, protože by jinak
příjemci tržeb, v případě, že by k uskutečnění již zaevidované tržby nedošlo, zbytečně
museli používat storno tržby podle § 7 ZoET, čímž by docházelo k navýšení podílu
tržeb, u kterých proběhlo storno, na celkovém množství tržeb, a následně by bylo
možné, aby nepoctivý příjemce tržby mezi takovým množstvím stornovaných tržeb
prováděl storno i u tržeb, u kterých by to nebylo nutné a u kterých by si původce tržby
jen nepřevzal vystavenou účtenku, aniž by se na to přišlo z rozboru zasílaných tržeb.
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Okamžik uskutečnění evidované tržby je nezávislý na tom, kdy bude předáno
plnění odpovídající evidované tržbě.314
ZoET nezakládá povinnost původce tržby vystavenou účtenku převzít.315 Je
otázkou, jak by byla taková povinnost vynucována a jistě by ani v případě uložení
takové povinnosti ji všichni původci tržby nesplnili.
To, jak velká část původců tržby si účtenku převezme, bude mít vliv na účinnost
evidence podle ZoET, a to podle toho, jakým způsobem se bude evidovat.
Jestliže se bude evidovat běžným způsobem, bude pro účinnost evidence podle
ZoET stačit, pokud si účtenku převezme jen malá část původců tržby, podstatné spíše
bude, aby ti, kteří si účtenky převezmou, se mezi ostatními vyskytovali nahodile, aby
příjemce tržby předem nevěděl, jestli si daný původce účtenku převezme. Pakliže to
totiž neví, musí účtenku vystavit a uvést na ní fiskální identifikační kód, čímž bude
zajištěno, že byla tržba zaevidována. Při evidenci běžným způsobem stačí na odhalení
příjemce tržby, který evidenční povinnost neplní, jen jeden původce tržby, který si
účtenku za nezaevidovanou tržbu převezme.
Jiná situace je při evidování zjednodušeným způsobem, kdy se údaje o tržbě
zasílají správci daně až po vydání účtenky. Příjemce tržby tedy může nezaevidovat
tržbu, za kterou byla vystavena účtenka, kterou si původce tržby nepřevzal, aniž by
byla reálná možnost toto prokázat. Při evidování běžným způsobem stačí ke snížení
účinnosti evidence podle ZoET, aby si účtenku nepřevzala jen poměrně malá část
původců tržeb, protože i bez této evidence nepoctiví příjemci tržeb nemohli
nezahrnout do jiných evidenčních systému, na základě kterých se vyměřuje daň,
podezřele velkou část svých tržeb. Lze tedy říci, že nepřebírání účtenek původci tržby
bude mít značný negativní vliv na účinnost evidence podle ZoET v případě evidování
zjednodušeným způsobem. Stejný výsledek nastane při použití výše popsané smíšené
formy účtenky, a to i při evidování běžným způsobem.
Naproti tomu použití elektronické formy účtenky je z povahy věci odolné proti
nepřevzetí účtenky původcem tržby a taková forma je tedy z hlediska účinnosti
evidence podle ZoET nejvhodnější. Přesto se k ní Finanční správa staví spíše
negativně.316
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Jestliže se tedy eviduje běžným způsobem s využitím jiné než smíšené formy
účtenky, není třeba ukládat původci tržby povinnost účtenku převzít. Na druhou
stranu v ostatních případech by uložení takové povinnosti jistě zvýšilo podíl původců
tržby, kteří by si účtenku převzali, a tím by se v takových případech zvýšila účinnost
evidence podle ZoET. Na základě toho by se pak mohla možnost evidovat
zjednodušeným způsobem vztahovat na více případů, což by snížilo náklady
příjemcům tržeb. Pokud se odhlédne od jiných zájmů, na základě kterých došlo k
tomu, že nebyla uložena povinnost převzít účtenku, je takový nedostatek faktorem
snižujícím schopnost evidence podle ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR.
3.9.4. Jiné doklady než účtenka
Je třeba říci, že ZoET zavádí do právního řádu ČR pojem účtenka, který je
rozdílný od dalších podobných dokladů vydávaných příjemcem tržby jejímu původci.
Přestože tedy žádný jiný doklad nemůže nahradit účtenku podle ZoET, ani nemůže
být takovou účtenkou žádný jiný doklad nahrazen, může být například na jedné listině
spojen jiný doklad a účtenka podle ZoET.317
Lze rozlišovat doklady podle zákona o ochraně spotřebitele, podle zákona o
živnostenském podnikání a podle zákona o dani z přidané hodnoty.318 Blíže k těmto
dokladům v kapitole 2.
3.10.

PKP a BKP a FIK

Význam většiny údajů, které jsou předmětem komunikace mezi evidujícím
subjektem a správcem daně, je zřejmý, protože se tyto údaje vyskytují i v jiných
právních předpisech. Jinak je tomu ale u podpisového kódu poplatníka,
bezpečnostního kódu poplatníka a fiskálního identifikačního kódu, které jsou vlastní
pouze ZoET. Vytváření PKP a BKP je upraveno vyhláškou Ministerstva financí č.
269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu
poplatníka, která byla vydána na základě zmocnění v § 19 odst. 3 ZoET.
3.10.1. PKP
PKP je kódem, který se vytváří tak, že se z vybraných údajů evidované tržby
vytvoří řetězec znaků, ze kterého se pomocí hashovací funkce vytvoří otisk, který se
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následně digitálně podepíše.319 Jedná se o položky, které jednoznačně identifikují
danou tržbu.320

Jsou jimi daňové identifikační číslo poplatníka321, označení

provozovny, ve které je tržba uskutečněna322, označení pokladního zařízení, na kterém
je tržba evidována323, pořadové číslo účtenky324, datum a čas přijetí tržby nebo
vystavení účtenky325 a celková částka tržby.326
Při vytváření digitálního podpisu se využije certifikát.
Hashovací funkce je taková funkce, která zobrazuje libovolně dlouhý řetězec
vstupních znaků na otisk o přesně určené délce, přičemž se jedná o funkci
jednosměrnou, což znamená, že je prakticky nemožné zjistit ze známého otisku
vstupní řetězec. Další vlastností takové funkce je, že ačkoliv je možné, aby dva různé
vstupní řetězce měly stejný otisk, je málo pravděpodobné, aby dva podobné řetězce
měly stejný otisk327 Vzhledem k jednosměrnosti funkce není možné z PKP zjistit
položky tržby, a proto musejí být odeslány datovou zprávou vedle PKP. Výsledný
otisk je následně digitálně podepsán, čímž je zajištěna autenticita a nepopiratelnost
podepsaného otisku, tedy to, že se s jistotou ví, kdo jej podepsal, a že podepisující
subjekt nemůže popírat, že otisk podepsal.328 To se následně vztáhne i na výše
popsané údaje tržby, kdy si správce daně stejně jako předtím příjemce tržby vytvoří z
těchto údajů řetězec a spočítá jeho otisk, a pokud bude tento stejný jako zaslaný
podepsaný otisk, je prakticky jisté, že tyto údaje tržby jsou stejné jako údaje, které
použil na svém pokladním zařízení příjemce tržby. Tento postup je méně náročný než
postup, při němž by se podepisoval přímo celý řetězec, přičemž výsledek z hlediska
bezpečnosti je prakticky stejný.
Pakliže tedy správce daně obdrží v datové zprávě vybrané údaje o tržbě a PKP, ví,
že tyto údaje odeslal příslušný příjemce tržby a ten to nemůže popírat.
PKP má 344 znaků.329
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3.10.2. FIK
FIK je kód, který vytváří správce daně tak, aby byl pro každou tržbu unikátní, a
který slouží jako potvrzení o tom, že tržba byla zaevidována správcem daně.330
FIK má 39 znaků.331
3.10.3. BKP
BKP je otiskem PKP.332 Vzhledem k tomu je možné z PKP kdykoli vytvořit
BKP333, naopak to ale možné není. Dále není možné z BKP vytvořit údaje o tržbě a
ani z údajů o tržbě nemůže nikdo jiný než původce tržby zjistit BKP.
BKP má 44 znaků.334
3.10.4. Nadbytečnost kódů
Nabízí se otázka, proč jsou součástí datové zprávy zasílané správci daně PKP i
BKP, když PKP by sám stačil k zajištění autenticity a nepopiratelnosti dané zprávy,
která je dále zajištěna i tím, že je podepsána celá datová zpráva335, tedy i včetně PKP
a BKP. Domnívám se, že hlavním důvodem je mnohonásobné zajištění toho, že v
případě, že při zasílání zprávy nastane její poškození, je takto zajištěno, že to správce
daně zjistí, což potvrzuje i to, že správce daně kontroluje, jestli BKP odpovídá PKP336,
a v případě poškození datové zprávy tržbu nezaeviduje a pošle příjemci tržby pokyn
k tomu, aby pokus opakoval.
Otázkou dále je, proč se musí uvádět více kódů na účtence. V případě
zjednodušeného režimu a situace, kdy dojde k překročení doby odezvy, se jedná o
BKP a PKP. Zajištění spolehlivosti vytváření kódů z výše popsaných údajů o tržbě v
pokladním zařízení nebo zajištění spolehlivosti tisku listinné účtenky či vytváření
elektronické formy účtenky zde nepřinese žádné zlepšení, protože se případná vada
zjistí až při zaevidování tržby, kdy se účtenka již nebude moci měnit, a to kromě
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smíšené formy účtenky. Pokud budou na účtence uvedeny chybné údaje o tržbě, a
PKP a následně BKP uvedené na účtence by byly zjištěny ze správných údajů, nebude
si původce tržby moci ověřit její zaevidování u správce daně, i kdyby všechny údaje o
tržbě i BKP a PKP použité při následném zasílání datové zprávy s údaji o tržbě
správci daně byly správné a tedy stejné jako ty uvedené na účtence, protože z důvodu
zajištění spolehlivé kontroly údajů zaevidovaných a údajů na účtence a dále z důvodu
zachování tajnosti daňového řízení, musí být při ověřování účtenky zadány ověřujícím
původcem tržby vždy správné údaje o tržbě, aby bylo zajištěno, že budou údaje o
tržbě na účtence srovnány s těmi zaevidovanými a aby se původci tržby žádné údaje
nesdělily. Navíc při ověřování účtenky lze zadávat pouze BKP nebo FIK, a PKP se
tedy nedá přímo využít, kdyby byl vadný BKP a správný PKP, musel by si původce
tržby BKP z PKP sám vytvořit, což by pro běžného příjemce tržby bylo příliš obtížné.
Dalším využitím PKP by mohlo být to, že by původce tržby evidované ve
zjednodušeném režimu při ověřování účtenky zjistil, že tržba nebyla odeslána správci
daně, a následně by mu sdělil PKP z účtenky, ze kterého lze zjistit, kdo ji vytvořil,
protože PKP je digitálně podepsaným řetězcem. Je ale zřejmé, že takový příjemce
tržby by se lépe připravil a místo PKP by na účtenku uvedl nějaký náhodný kód,
protože jinak by proti sobě poskytoval spolehlivý důkaz. Při kontrole orgánem veřejné
moci se ale dá předpokládat, že by jeho pracovníci ověřili, zda se nejedná o náhodný
kód, a v případě, že by tomu tak bylo, by mohli záhy věc řešit. Vyhnuli by se tak
nutnosti vyčkat uplynutí lhůty k zaevidování tržby, což by jistě zjednodušilo
dokazování.
Při běžném způsobu evidence, pokud nenastane překročení doby odezvy, se na
účtence uvádí BKP a FIK. FIK je vydán správcem daně jen tomu, kdo mu mimo jiné
zašle správné BKP a PKP, proto FIK nahrazuje BKP. V případě, že by BKP, nebo
FIK byl na účtence špatně vytištěn, mohl by ověřující původce tržby při ověřování
tržby odpovídající této účtence nahradit BKP FIK , nebo naopak. Zde tedy přítomnost
obou kódů přináší jisté zvýšení spolehlivosti účtenky. Ve většině případů by ale
stačilo, kdyby se na účtence uváděl jen FIK
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3.11.

Storno a opravy

Ustanovení § 7 ZoET upravuje stornování a provádění oprav zaevidovaných tržeb.
Podstata této funkce spočívá v tom, že se částka odpovídající dané tržbě zaeviduje
znovu, ale částka se uvede záporná. Ve výsledku se tedy celková částka souhrnu
všech tržeb

daného příjemce nemění. Tento postup se využije v případech

pochybení příjemce tržby při jejím evidování nebo v případě, že byla tržba
zaevidována správně, ale následně došlo k potřebě její změny, například jestliže
původce tržby odstoupí od smlouvy337. Pokud se bude jednat o pochybení jen částečné,
lze zaevidovanou tržbu opravit i tak, že se zaeviduje jen rozdíl mezi již zaevidovanou
tržbou a tržbou bezchybnou. To má výhodu, že náprava se uskuteční jen
prostřednictvím zaevidování jedné rozdílové tržby, zatímco pokud by se tento postup
nevyužil, musela by být nejprve zaevidována jedna záporná tržba, kterou by se
zaevidovala částka odpovídající stornované tržbě, a následně by se musela zaevidovat
nová tržba, které by odpovídala částka bezchybné tržby. Obdobně se bude postupovat
v případě následné částečné změny tržby.338
Problémem je, storno nebo oprava se nevztahují přímo k špatně zaevidované nebo
následně změněné tržbě339, ale jedná se vlastně o zaevidování nové tržby. Správce
daně ani původce tržby tedy nemohou ověřit, že byla stornována. Nepoctivý příjemce
tržby tedy může část svých tržeb stornovat. Na základě rozboru celkového souhrnu
tržeb daného příjemce sice může správce daně v případě neobvykle vysokého podílu
stornovaných tržeb pojmout podezření, že je něco v nepořádku,340 otázkou ale je, jak
s takovým podezřením bude moci naložit. Provádění storna totiž není samo o sobě
protiprávním jednáním a těžko se budou prokazovat okolnosti, které protiprávnost
založí. Bude totiž těžké odlišit, jestli se jedná o případ nepoctivého příjemce, nebo
jenom takového, který není dostatečně zručný při zacházení se zařízením pro
provádění evidování, dále takového, u kterého často vyvstává potřeba následného
zrušení tržby například při odstoupení původce tržby od smlouvy, nebo takového,
který tržby na základě toho, že není upraveno, kdy nejdříve je možné tržbu zaevidovat,
eviduje dopředu, a následně se ukáže, že se tržba neuskuteční, například tehdy, kdy
příjemce dodává zboží přímo původci domů mimo svoji provozovnu a nemá možnost
337
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se zde připojit k internetu, ačkoliv se na něj nevztahuje možnost provozovat evidenci
ve zjednodušeném režimu.
Je zřejmé, že ne vždy by bylo možné přiřadit k danému případu provádění storna
stornovanou tržbu, nicméně dá se předpokládat, že by to ve většině případů možné
bylo, zejména tehdy, jestliže je storno prováděno bezprostředně po zaevidování
problematické tržby. Tím by se značně snížil podíl tržeb, ke kterým by nebylo možné
storno přiřadit, poctiví příjemci tržby by se vyhnuli jakémukoli podezření a případné
kontroly ze strany správce daně by se mohly zaměřit skutečně jen na nepoctivé
příjemce.
Tento nedostatek tedy označuji za faktor, který povede ke snížení schopnosti
evidence podle ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR.
3.12.

Nepřímé zastoupení

Ustanovení § 8 řeší problém nepřímého zastoupení, tedy případu, kdy jeden
poplatník jedná na účet jiného poplatníka svým vlastním jménem. Z pohledu
soukromého práva tomu odpovídá zejména komisionářská smlouva upravená § 2455
občanského zákoníku a dále případ zasilatelské smlouvy upravené § 2471 občanského
zákoníku. ZoET tuto situaci řeší tak, že tržbu je povinen evidovat ten, kdo jedná svým
jménem na účet jiného.341 Poplatník jednající na účet jiného eviduje tržbu tehdy,
pokud mu zakládá rozhodný příjem, tedy pokud součástí tržby je i odměna pro tohoto
poplatníka342, nebo pokud zakládá rozhodný příjem tomu, na jehož účet jedná.343 S
ohledem na ustanovení § 4 odst. 2 ZoET, které stanoví, že evidovanou tržbou může
být v případě nabíjení a utrácení kreditu taková platba, která nezakládá rozhodný
příjem, je poplatník jednající na účet jiného povinen zaevidovat i tržbu, která naplňuje
podmínky § 4 odst. 2 ZoET a která nezakládá rozhodný příjem. V praxi se bude
jednat o situaci, kdy jeden poplatník bude prodávat kredit, který bude možné utrácet u
něj i u jiných poplatníků a kterému tedy v okamžiku prodeje kreditu nevznikne
rozhodný příjem, a následně uzavře komisionářskou smlouvu se zcela jiným
poplatníkem, který bude jako komisionář prodávat tento kredit příjemcům tržby.
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Poplatník jednající na účet jiného rovněž nemusí evidovat tržby, které jsou z evidence
podle ZoET vyloučeny na základě § 12 ZoET.344
Evidovat se tedy bude tehdy, pokud bude tržba evidovanou tržbou alespoň u
poplatníka jednajícího svým jménem na účet jiného poplatníka nebo pokud bude
evidovanou tržbou alespoň u poplatníka, na jehož účet se jedná, a současně pokud
tržba nebude vyloučena na základě § 12 ZoET z evidence podle ZoET.
3.13.

Pověření evidováním tržeb

Ustanovení § 9 ZoET upravuje možnost pověření k evidování tržeb. Zatímco v
případě nepřímého zastoupení byla evidenční povinnost přímo ze zákona uložena
tomu, kdo jednal svým jménem na účet jiného, i kdyby osoba, na jejíž účet se jedná,
neměla povinnost danou tržbu evidovat, se zde jedná pouze o možnost pověření, které
nemusí být užito.
Podle § 9 odst. 1 ZoET může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním
tržby jiného poplatníka. Podle § 9 odst. 2 ZoET může více poplatníků, kterým
například z důvodu spoluvlastnictví nebo členství ve společnosti bez právní osobnosti
podle § 2716 občanského zákoníku plyne současně jedna tržba, pověřit jednoho z nich,
aby za ně tuto tržbu evidoval, přičemž to, jak se tržba následně dělí mezi ostatní, se v
tomto případě již dokazuje mimo evidenční povinnost podle ZoET.345 Tomu
odpovídá i skutečnost, že v tomto druhém případě se na rozdíl od prvního případu v
datové zprávě nevyplňuje údaj o DIČ pověřujících poplatníků346, a následně se tento
údaj neuvádí ani na účtence vystavované původci tržby.
Na základě § 9 odst. 2 ZoET má pověřený poplatník povinnost evidovat tržby
evidujícího poplatníka, toto pověření tedy nemůže být jednostranné a musí být
podmíněno souhlasem pověřeného poplatníka.347
Ačkoliv pověřující poplatník svoji evidenční povinnost přenesl na pověřeného
poplatníka, nezbavuje se na základě § 9 odst. 4 ZoET z důvodu zamezení účelovým
pověřením odpovědnosti za důsledky spojené s evidenční povinností. V případě
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takové situace se však bude muset posuzovat míra zavinění jak pověřujícího
poplatníka, tak poplatníka pověřeného.348
Pověřený poplatník musí mít svůj vlastní certifikát349. Kdyby se jednalo o přímé
zastoupení podle občanského zákoníku, musel by zástupce evidovat s použitím
certifikátu zastoupeného poplatníka. Běžným případem takového zastoupení může být
například zastoupení podnikatele podle § 430 občanského zákoníku.
3.14.

Kontrola evidenční povinnosti

Kontrola evidenční povinnosti může probíhat dvěma způsoby. Jedná se o kontrolu
ze strany orgánů veřejné moci, a o kontrolu ze strany veřejnosti.
3.14.1. Kontrola ze strany veřejnosti
Kontrola ze strany veřejnosti je pro evidenci podle ZoET příznačná, a odlišuje tak
tuto evidenci od jiných kontrolních systémů v rámci právního řádu ČR, i od některých
systémů evidence tržeb, které jsou uloženy v jiných státech.
Na základě § 27 odst. 1 ZoET umožňuje správce daně každému ověřit způsobem
umožňujícím dálkový přístup, jestli byla daná účtenka zaevidována. Tím se prolamuje
zásada tajnosti daňového řízení podle § 52350 a § 9 odst. 1 daňového řádu. Úprava
ověřování zaevidování tržby je ale nastavena tak, že se původce tržby při samotném
ověřování může dozvědět pouze to, jestli je tržba odpovídající údajům zadaným do
příslušného formuláře umístěného na internetových stránkách351 správce daně
zaevidovaná, nebo ne. Musí totiž vždy zadat vybrané údaje o tržbě samotné, které by
mohly případně být, samostatně nebo ve spojení s ostatními údaji, například
předmětem obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Těmito údaji
jsou daňové identifikační číslo příjemce tržby, datum přijetí tržby, čas přijetí tržby a
celková částka tržby.352 Kromě těchto údajů musí zadat také bezpečnostní kód
poplatníka nebo fiskální identifikační kód. Jde tedy o to, že se původce tržby vlastně
nedozví o výše zmíněných údajích, protože je musí vždy znát již před ověřením tržby
a v rámci ověření se dozví pouze to, jestli příjemce tržby splnil svoji zákonnou
povinnost tržbu zaevidovat. Ačkoliv je povinným údajem i to, jestli účtenka obsahuje
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fiskální identifikační kód353, může původce tržby uvést i údaj nepravdivý a bude mu
přesto umožněno účtenku ověřit.
Problémem je to, že úprava ověření zaevidování tržby bez problémů zjistí, že
poctivý příjemce tržby tržbu zaevidoval, ale v případě, že tržba odpovídající účtence
zaevidovaná není, postupuje formulář pouze tak, že doporučí původci zkontrolovat,
jestli provedl bezchybně zadání údajů, ale nenabízí žádná doporučení pro případ, že
údaje byly zadány skutečně bezchybně a tržba nebyla nepoctivým příjemcem tržby
zaevidována, ačkoliv původně byla taková doporučení ve formuláři obsažena354,
přičemž spočívala v tom, že původce tržby měl zadat podrobnosti o daném případu,
zahrnující například označení provozovny, kde k přijetí tržby došlo, čímž by také
výslovně potvrdil, že údaje z účtenky řádně zadal a že se tedy nejedná o chybu při
zadávání, ale skutečně o nezaevidovanou tržbu, což při stávající úpravě bude muset
správce daně odvozovat od rozboru zadávání těchto údajů do internetového formuláře.
Pokud původce tržby neví, že se takto správce daně stejně dozví o nezaevidované
tržbě, může nabýt pocitu, že jeho snaha o ověřování je marná a pokud ho k ověřování
nepřesvědčí jiné nástroje, jako například účtenková loterie, může do budoucna přestat
s ověřováním.
Jedinou možností vedoucí k předání podrobností orgánu veřejné moci tak je, že
původce tržby mu podá sám podnět. Je nutné si ale uvědomit, že z takového podnětu
nevznikne původci tržby žádná výhoda, a ten tedy spíše nic neohlásí. Příslušný orgán
se tedy běžně k danému případu žádné podrobnosti nedozví. Vzhledem k tomu, že se
v běžném režimu na účtenku uvádí bezpečnostní kód poplatníka, ze kterého nelze
zjistit, kdo ji vystavil, a i kdyby se jednalo o zjednodušený režim nebo jiný případ,
kdy se na účtenku uvádí podpisový kód poplatníka, ze kterého to zjistit lze, nepoctivý
příjemce tržby na účtenku neumístí pravý podpisový kód poplatníka, a bez dalšího by
tedy jediným důkazním prostředkem ve vztahu k deliktnímu jednání příjemce tržby
stejně byla pouze výpověď jejího původce, lze předpokládat, že se takový případ bude
řešit spíše tak, že se na daného příjemce tržby zaměří kontrolní činnost orgánů veřejné
moci. Může se tedy zdát, že předání podrobností je zbytečné, ale nemusí tomu tak
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vždy být. Pokud totiž nepoctivý příjemce tržby na účtence uvede falešné daňové
identifikační číslo poplatníka, nebude mít správce daně z údajů zjištěných z formuláře
při ověřování tržby žádnou možnost dozvědět se, u jakého příjemce tržby provést
kontrolní činnost.
Výše popsaný nedostatek tedy označuji za faktor, který povede ke snížení
schopnosti evidenční povinnosti podle ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR.
3.14.2. Kontrola ze strany orgánů veřejné moci
Kontrolu evidenční povinnosti budou vykonávat také orgány veřejné moci. Těmi
jsou zejména orgány Finanční správy České republiky355 a orgány Celní správy
České republiky.356 Působnost Finanční správy kromě kontrolní činnosti zahrnuje i
další úkony, například vydávání autentizačních údajů.357 Jestliže jiný orgán v
souvislosti s výkonem své pravomoci zjistí porušení evidenční povinnosti, oznámí to
orgánům Finanční nebo Celní správy.358
Orgány Finanční správy nebo Celní správy mohou při prověřování plnění
povinností podle ZoET provádět na základě § 24 ZoET kontrolní nákup. Toto
ustanovení je vzhledem k subsidiárnímu použití daňového řádu podle § 33 ZoET
speciální vůči úpravě místního šetření podle § 80 daňového řádu.359 Proto se na
základě § 80 odst. 4 bude moci pořizovat zvukový nebo obrazový záznam kontrolního
nákupu jen po předcházejícím upozornění příjemce tržby.360
Kontrolní činnost by mělo zajišťovat 400 pracovníků Finanční a Celní správy.361
3.15.

Účtenková loterie

Kontrolu evidování tržeb veřejností má podpořit i účtenková loterie podle § 35
ZoET, které by se mohli původci tržeb zúčastnit na základě zaslání účtenek s pomocí
internetu.362 Pokud původce tržby v jeden den získá od příjemce tržby více účtenek,
bude moci registrovat pouze jednu z nich.363 Ze zatím známých skutečností o úpravě
loterie se zdá, že pravděpodobnost výhry nebude závislá na výši částky na dané
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účtence. Jestliže tomu tak bude, může dojít k tomu, že původce tržby bude registrovat
spíše účtenky s nižší částkou, a v případě tržeb s částkou vyšší nebude na vystavení
účtenky trvat, výměnou za prospěch, který na základě dohody s jejím příjemcem
získá.
3.16.

Sankční ustanovení

Sankční ustanovení ZoET jsou dotčena změnou úpravy správního trestání,
spojenou s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který
sjednocuje úpravu trestání fyzických nepodnikajících, podnikajících a právnických
osob a ruší zákon o přestupcích. Následující část tedy budu rozebírat již ve znění,
které vychází ze změny ZoET, kterou provede doprovodný zákon k zákonu o
odpovědnosti za přestupky, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých
přestupcích. Je ale třeba říci, že z materiálního hlediska zde k žádným změnám
nedochází, a proto se přiměřeně mohou použít výklady poskytnuté v důvodové zprávě
k ZoET a komentářovou literaturou.
V § 28 odst. 1 ZoET se stanoví, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
úmyslně zmaří nebo ztíží evidenci tržeb.
V § 28 odst. 2 ZoET se stanoví, že se právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba dopustí přestupku tím, že zmaří nebo ztíží evidenci tržeb.
Rozdíl je tedy v tom, že u první skutkové podstaty je vyžadován úmysl, zatímco u
druhého jde o odpovědnost objektivní, s možností liberace upravené v § 21 zákona o
odpovědnosti za přestupky, která podmiňuje zproštění odpovědnosti za přestupek
prokázáním vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno požadovat.
Skutkové podstaty jsou velmi obecně pojaty.364 Naplněním skutkové podstaty
podle odstavce 1, nebo 2 je například úmyslné zadávání značného počtu falešných
údajů do internetového formuláře pro ověřování zaevidování tržeb, čímž se ztíží
evidence tím, že se kontroly nebudou moci zaměřit na vybrané příjemce tržeb.
Příkladem naplnění skutkové podstaty podle odstavce 2 je stanovení účelově krátké
doby odezvy.365
Za přestupky podle § 28 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.366
364
365
366

Komentář, str. 99
Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 29, str. 59
§ 28 odst. 3 ZoET
62

V § 29 odst. 1 ZoET se stanovují přestupky, kterých se může dopustit pouze
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která eviduje tržby. Zde je otázkou, jestli
mají dané přestupky dopadat i na osoby, které sice mají povinnost tržby evidovat, ale
vůbec tak nečiní, nebo jestli se takové případy mají posoudit podle § 28 ZoET. První
výklad se dá dovodit z Komentáře.367
Podle § 29 odst. 1 ZoET se tedy přestupku dopustí ten, kdo poruší povinnost
zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně368, vystavit účtenku
původci tržby369, umístit informační oznámení370 nebo zacházet s autentizačními
údaji nebo certifikátem pro evidenci tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití371.
Informačním oznámením je oznámení podle § 25 ZoET372, které oznamuje případným
původcům tržeb, že příjemce tržby je povinen vystavit účtenku. K naplnění skutkové
podstaty výše zmíněných přestupků dojde tehdy, pokud nejsou dané povinnosti
splněny řádně nebo včas.373 Za první dva přestupky lze uložit pokutu do 500 000
Kč374, za dva poslední do 50 000 Kč.375
Na základě § 33 se při řízení o přestupcích nepostupuje subsidiárně podle
daňového řádu, jako je tomu v případě jiných postupů podle ZoET. Na řízení o
přestupcích se tedy subsidiárně použije zákon o odpovědnosti za přestupky a dále
subsidiárně správní řád.376
3.17.

Opatření k vynucení nápravy

Opatření k vynucení nápravy upravuje § 31 ZoET. Orgán Finanční nebo Celní
správy je nařídí rozhodnutím377 v případě, že zjistí zvlášť závažné porušení
povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nebo povinnosti vydávat
účtenky.378

Omezení k vynucení nápravy nejsou trestem379

a mají povahu

ochranného opatření.
Komentář, str. 54
§ 29 odst. 1 písm. a) ZoET
369
§ 29 odst. 1 písm. b) ZoET
370
§ 29 odst. 1 písm. c) ZoET
371
§ 29 odst. 1 písm. d) ZoET
372
Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 29, str. 60
373
Komentář, str. 103
374
§ 29 odst. 2 písm. a) ZoET
375
§ 29 odst. 2 písm. b) ZoET
376
Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich [online]. In: Ministerstvo
vnitra ČR, s. 1 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z:
[www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx].
377
Komentář, str. 113
378
§ 31 odst. 1 ZoET
379
Komentář, str. 113
367
368
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Opatřeními jsou uzavření provozovny380 nebo pozastavení výkonu činnosti, při
které dochází k evidenci tržeb381. Rozhodnutí o opatření zruší některý z výše
uvedených orgánů bezodkladně po zjištění, že byl odstraněn důvod, pro který bylo
opatření uloženo.382
Pro řízení o těchto opatřeních se subsidiárně použije daňový řád.383

380
381
382
383

§ 31 odst. 1 písm. a) ZoET
§ 31 odst. 1 písm. b) ZoET
§ 31 odst. 2 ZoET
§ 33 ZoET
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4. Způsoby maření evidenční povinnosti podle ZoET
4.1.

Způsoby maření evidenční povinnosti podle ZoET na základě

dohody s původcem tržby
K maření evidenční povinnosti podle ZoET může dojít na základě přímé dohody s
původcem tržby, kdy příjemce tržby poskytne zboží či službu za nižší cenu výměnou
za to, že původce tržby nebude požadovat vydání účtenky. Původce tržby k tomu
bude motivovat to, že výhoda spojená se slevou bude vyšší než výhoda spočívající v
možnosti uplatnit účtenku v účtenkové loterii. Původce tržby, pokud je zaměstnancem,
nebo osobou samostatně výdělečně činnou uplatňující výdaje procentem z příjmů
podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, ani nemají možnost si daňově uznatelným
výdajem snížit svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmů384.
Uplatnění této metody usnadňuje i fakt, že bude velmi těžko postižitelné z
hlediska sankčních ustanovení ZoET. Pokud původce tržby vyvolá uzavření dohody o
nevydání účtenky, může si být příjemce tržby jistý, že se nejedná o pracovníka orgánu
veřejné moci, který provádí kontrolní nákup, protože takové jednání, spočívající v
úmyslném podněcování spáchání přestupku pracovníkem orgánu veřejné moci je
nepřípustné385. Naopak původce tržby si může být jistý, že příjemce tržby, se kterým
jedná, není pracovníkem orgánu veřejné moci, protože neexistuje žádné zákonné
zmocnění ve smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky k tomu, aby se takový
pracovník vydával za příjemce tržby.
4.2.

Způsoby maření evidenční povinnosti podle ZoET bez dohody s

původcem tržby
4.2.1. Storno
Patrně nejjednodušším způsobem maření evidenční povinnosti podle ZoET je
zneužití funkce storna podle § 7 ZoET. Jak bylo již popsáno v části věnující se stornu,
neexistuje žádné propojení mezi stornovanou a stornující účtenkou, proto takové
jednání samo o sobě není odhalitelné ani ze strany veřejnosti, ani kontrolními orgány.
Vyšší podíl stornovaných tržeb navíc bude moci být způsoben jak specifickým
charakterem činnosti poctivého příjemce tržby, tak zneužitím funkce storno
nepoctivým příjemcem tržby. Tyto případy bude obtížné rozlišovat. Navíc určitý podíl
RADVAN, Michal. S dokladem, nebo bez? In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 2272-2279, 8 s.
384
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stornovaných tržeb bude zaznamenán u všech příjemců, například z důvodu
nešikovnosti při obsluze pokladního zařízení. Zručný příjemce tak bude moci svůj
nižší podíl stornovaných tržeb doplnit o nepoctivě stornované tržby.
Lze se tedy domnívat, že v určité míře bude tato metoda rozšířena mezi značné
množství příjemců tržeb.
4.2.2. Vystavení duplicitní účtenky
Další metodou je vydání duplicitní účtenky, tedy účtenky, které odpovídá tržba, na
základě které už byla vystavena účtenka se stejnými údaji jinému původci tržby.
Znamená to tedy, že alespoň jedna tržba nebude zaevidována. Taková tržba se bude
muset shodovat z hlediska její celkové částky s výše uvedenou zaevidovanou tržbou,
a i čas uskutečnění tržby bude muset být obdobný, aby původce tržby nepojal
podezření, že se jedná o nepoctivou činnost. Nejde tedy o metodu, která by mohla
najít obecné uplatnění. V současné době se původce tržby nebude moci o takové
činnosti dozvědět jinak, než že svoji účtenku porovná s jinou duplicitní účtenkou,
protože při ověřování zaevidování tržby na internetových stránkách Finanční správy
se nedozví údaj o tom, zda byla tržba odpovídající jeho účtence již evidována.
Doplnění tohoto údaje by bylo vhodným opatřením ke zvýšení účinnosti evidence
podle ZoET. V budoucnu by ale na skutečnost, že jeho účtenka je duplicitní, mohl
původce tržby přijít prostřednictvím přihlášení účtenky do účtenkové loterie, kde z
povahy věci může být jedna účtenka přihlášena jen jedním původcem tržby.
4.2.3. Nezaevidování tržby, které odpovídá vystavená a neodebraná
účtenka
Pokud příjemce tržby eviduje ve zjednodušeném režimu, nebo při překročení
mezní doby odezvy, a může tedy účtenky zaevidovat u správce daně až po jejím
vystavení, nabízí se mu následující metoda, jak se zaevidování tržby vyhnout. Pokud
si původce tržby účtenku neodebere, nemá žádnou možnost, jak si v budoucnu ověřit,
jestli byla daná tržba zaevidována. Nepoctivý příjemce tržby tedy může takovou tržbu
nezaevidovat u správce daně bez rizika, že jeho jednání bude odhaleno. Jedná se o
zásadní nedostatek zjednodušeného režimu a situace, kdy dojde k překročení doby
odezvy. Tento nedostatek lze odstranit pouze tím, že si původci tržby budou účtenky
přebírat. I kdyby si je následně někteří z nich neověřovali, stejně by použití této
metody znemožnili.
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4.2.4. Nezaevidování tržby při odebrání účtenky původcem tržby
Pokud příjemce tržby nezaeviduje tržbu, jíž odpovídající účtenku ale vystaví
původci dané tržby, vystavuje se značnému nebezpečí, že bude jeho jednání odhaleno.
Jestliže se jedná o evidování běžným způsobem bez překročení mezní doby odezvy,
může si původce záhy po převzetí účtenky ověřit zaevidování jí odpovídající tržby.
Jestliže se jedná o zjednodušený režim, nebo o překročení mezní doby odezvy, může
si původce tržby záhy po převzetí účtenky ověřit, jestli je jí odpovídající tržba
zaevidovaná. Jinou věcí je to, že v případě odhalení nezaevidované tržby ze strany
původce tržby z řad veřejnosti není internetovým formulářem naveden k oznámení
této skutečnosti.
Pokud jde o zjednodušený režim, nebo o případ překročení mezní doby odezvy,
může si původce tržby na základě ověřování zaevidování tržby být jistý, že tržby
nebyla zaevidována, až po uplynutí lhůty 5 dní, případně 48 hodin. Pokud by tržba
zaevidována nebyla, měl by v případě, že by účtenka obsahovala pravý podpisový kód
poplatníka, který je digitálním podpisem, důkazní prostředek k prokázání toho , že
účtenku vystavil příjemce tržby. To se však v praxi nejspíš nestane a bude uveden
falešný kód. Nelze předpokládat, že by běžný původce tržby ověřoval bezprostředně
po vydání účtenky pravost podpisového kódu poplatníka, i z toho důvodu, že mu
internetový formulář sloužící k ověřování účtenky neumožňuje toto ověřit a musel by
k tomu tedy vynaložit značné úsilí. Původci tržeb z řad kontrolních orgánů ale patrně
budou mít takové zařízení, které by jim toto ověření umožnilo, a v případě, že účtenka
bude obsahovat falešný podpisový kód poplatníka, budou moci věc řešit bez nutnosti
čekání na uplynutí příslušné lhůty.
4.2.5. Nesprávné zařazení podle sazeb DPH
Nepoctivý příjemce tržby, který je plátcem daně z přidané hodnoty může využít
ke zkreslení obrazu o svých tržbách i toho, že se na povinně vydávané účtence podle
ZoET neuvádějí údaje týkající se daně z přidané hodnoty, a že v případě prodeje zboží
spotřebiteli zásadně nemusí vydávat daňový doklad podle zákona o dani z přidané
hodnoty. Podmínkou pro uplatnění této metody je to, že nepoctivý příjemce tržby
prodává zboží, na které se uplatňuje jak základní, tak i některá ze snížených sazeb. Do
účetnictví falešně uvede vyšší cenu u zboží se sníženou sazbou, a nižší cenu u zboží
se základní sazbou, než za jakou pak dané zboží skutečně prodá. Ačkoliv tedy souhrn
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celkových částek tržeb, jak se zjistí z evidence podle ZoET, bude stejný, jako kdyby
se reportoval skutečný stav, z hlediska daně z přidané hodnoty dojde k tomu, že se
sníží část celkových částek tržeb, na které se bude uplatňovat základní sazba.
Zde je ale třeba poznamenat, že dané jednání může být odhaleno nástroji mimo
evidenci podle ZoET, zejména tím, že v rámci místního šetření a následně daňové
kontroly zjistí nesrovnalosti mezi cenou zboží, za které bylo prodáváno, a údajem o
ceně vedeném v evidenci o cenách.
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5. Možnost stanovení daně podle pomůcek
Vzhledem k tomu, že účel ZoET se týká správy daní386, tedy postupu, jehož cílem
je správné zjištění a stanovení daní,387 je zřejmé, že nesplnění povinností podle ZoET
může mít následky právě i pro stanovení daní. Takovým následkem může být to, že se
daň nestanoví tak, jak je obvyklé, tedy dokazováním, ale podle pomůcek, tedy na
základě § 98 daňového řádu. Podle § 98 odst. 1 daňového řádu je možné stanovit daň
podle pomůcek tehdy, pokud daňový subjekt nesplní při dokazování jím uváděných
skutečností některou ze svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň
stanovit na základě dokazování. „Ke stanovení daňové povinnosti prostřednictvím
pomůcek musí být splněny tři podmínky: 1) stěžovatel nesplnil některé ze svých
povinností při dokazování, 2) daň nebylo možno stanovit dokazováním a 3) daň mohla
být prostřednictvím pomůcek stanovena spolehlivě. Výše uvedené podmínky musí být
splněny kumulativně.“388
„Daňový subjekt proto splní svoji povinnost důkazní ve vztahu k tvrzením, která
správci daně předestře, prokáže-li tato tvrzení svým účetnictvím, ledaže správce daně
prokáže [§ 31 odst. 8 písm. c) d. ř.], že ve vztahu k těmto tvrzením je účetnictví
daňového subjektu nevěrohodné, neúplné, neprůkazné nebo nesprávné. Správce daně
nemá povinnost prokázat, že údaje o určitém účetním případu jsou v účetnictví
daňového subjektu zaznamenány v rozporu se skutečností, je však povinen prokázat,
že o souladu se skutečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, že činí
účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným nebo nesprávným. Ne každá chyba
v účetnictví proto bude způsobovat takto požadovanou intenzitu pochybností; budou
to pouze takové nesrovnalosti, jež přímo (nedostatkem spolehlivých informací o
konkrétním účetním případu) či nepřímo (celkovou nevěrohodností účetnictví, i když
toto na první pohled o konkrétním účetním případu předepsané informace poskytuje)
zatemní obraz o hospodaření daňového subjektu. Správce daně je zde povinen
identifikovat konkrétní skutečnosti, na základě nichž hodnotí předložené účetnictví
jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či nesprávné. Jen takto totiž může unést své
důkazní břemeno vyplývající z § 31 odst. 8 písm. c) d. ř. .“389 Výše uvedený rozsudek
sice nepracuje s daňovým řádem, ale s úpravou, která mu předcházela, přesto je

386
387
388
389

Důvodová zpráva k ZoET, zvláštní část, K § 1, str. 33
§ 1 odst. 2 daňového řádu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2015, čj. 2 Afs 186/2015 - 43, www.nssoud.cz
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.1.2008, čj. 2 Afs 24/2007 - 119, www.nssoud.cz
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§ 92 odst. 5 písm. c) daňového řádu prokazovat skutečnosti vyvracející věrohodnost,
průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i
jiných záznamů. To s využitím evidence podle ZoET prokáže tím, že na základě
prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybní důvěryhodnost závěrů
získaných na základě evidence podle ZoET u daného poplatníka, a na základě toho i
důvěryhodnost jiné evidence, například účetnictví, pomocí které se původně měla
stanovovat výše daně. Je ale zřejmé, že na základě například jednotlivého nevydání
účtenky bude obtížné zpochybnit celou evidenci podle ZoET daného poplatníka, a i
pokud by se to povedlo, je možné, že ani tak se nezpochybní výše popsaná jiná
evidence. „Nelze ani vyjádřit procentuální rozsah zpochybněného účetnictví, ale je
nutno věc posuzovat, resp. neunesení důkazního břemene poměřovat vždy ke
konkrétnímu případu ve všech souvislostech; záleží především na intenzitě
pochybností ohledně zjištěných chyb a nesrovnalostí v účetnictví, na jejich rozsahu,
ale také na jejich obsahu.“391
Domnívám se, že právě využití možnosti stanovit daň podle pomůcek bude
hlavním nástrojem ke snížení rozsahu šedé ekonomiky v ČR, a evidence podle ZoET
bude sloužit k tomu, aby se mohl plně využít. Bude nezbytné, aby se správce daně
nespokojil s tím, že nepoctivému příjemci tržby byl uložen trest za přestupek, ale aby
zkoumal i věrohodnost jiných evidencí příjemce tržby, na základě kterých se daň
stanoví dokazováním, a případně daň stanovil podle pomůcek.
Schopnost správce daně s její pomocí prokázat nevěrohodnost jiné evidence
nepoctivého příjemce tržeb, a následně využít stanovení daně podle pomůcek tedy
označuji za faktor mající vliv na schopnost evidence podle ZoET snížit rozsah šedé
ekonomiky v ČR.
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Závěr
V prvních dvou kapitolách jsem popsal evidence a doklady upravené jinými
zákony, než je ZoET. V mnoha případech není možná kontrola tvrzení daňových
poplatníků srovnáním daňového výdaje u jednoho poplatníka s jemu odpovídajícím
příjmem u poplatníka jiného. Pak není možné sledovat samotnou transakci. Řešením
je sledování jí odpovídající platby, například evidencí podle ZoET.
Potom jsem s využitím metody deskripční, analytické a také syntetické probral
nejdůležitější instituty ZoET, zejména subjekty evidenční povinnosti, vymezení
evidovaných tržeb, provádění evidenční povinnosti a pojmy s ní spojené, zejména pak
kódy využívané při evidenci, a dále jsem probral ustanovení upravující případy, kdy
evidenční povinnost není řádně plněna. V předposlední kapitole jsem zejména s
využitím metody syntézy zkoumal metody obcházení evidenční povinnosti podle
ZoET. V poslední kapitole jsem rovněž s použitím metody syntézy zjišťoval, jaké
následky může mít odhalení neplnění evidenční povinnosti podle ZoET na základě
úpravy v daňovém řádu.
V průběhu celé práce jsem objevil řadu faktorů majících vliv na schopnost
evidence podle ZoET snížit rozsah šedé ekonomiky v ČR. Jedná se o skutečnost, že
jsou mezi evidované tržby za splnění dalších podmínek zahrnuty převody z účtu na
účet uskutečněné s využitím kreditní nebo debetní karty, skutečnost, že jsou z
evidence vyjmuty tržby přijaté prostřednictvím prodejních automatů, dále skutečnost,
že není dostatečně zajištěno, že si původci tržeb budou přebírat účtenky v případech,
kdy před jejich vystavením nejsou údaje o tržbě zaslány správci daně, a skutečnost, že
v případě provádění storna tržby nelze určit, která konkrétní tržba je stornována.
Jedná se o faktory, které vycházejí přímo ze ZoET a které mají negativní vliv. Dále
jsem odhalil faktor s rovněž negativním vlivem, vycházející z provedení zákona
Finanční správou, jehož podstata je v tom, že internetový formulář neumožňuje
původci tržby uvést podrobnosti o této tržbě. Konečně jsem popsal faktor vycházející
z úpravy daňového řádu, který spočívá v tom, že správce daně může při neplnění
evidence podle ZoET a při splnění dalších podmínek stanovit daň pomocí pomůcek, a
který v případě důsledného uplatňování této možnosti Finanční správou bude mít
značný pozitivní vliv.
De lege ferenda navrhuji napravit výše popsané nedostatky, tedy vyjmout platby
prováděné kartou z evidenční povinnosti a naopak do ní zahrnout platby přijaté
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prostřednictvím prodejních automatů a upravit v ZoET možnost přesného určení
stornované tržby. Zavést povinnost přebírání účtenky původcem tržby s ohledem na
jiné zájmy, než je zájem na spolehlivém evidování tržeb, nenavrhuji.
Z hlediska Finanční správy doporučuji rozšířit internetový formulář pro
zaevidování tržby i o možnost zadávání podrobností k podezřelé tržbě, a dále
důsledně uplatňovat možnost stanovit daň podle pomůcek.
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Shrnutí
Předmětem této diplomové práce je elektronická evidence tržeb a její vliv na
snížení rozsahu šedé ekonomiky v České republice.
Elektronická evidence tržeb je systém navržený tak, že zajišťuje to, že podnikatelé
prodávající zboží nebo služby za hotovost reportují každou takovou transakci přímo
správci daně, takže příležitosti pro daňové úniky jsou značně sníženy. FIK, kód
jedinečný pro každou transakci, který slouží jako potvrzení o tom, že tato transakce
byla reportována, je následně zaslán zpět a účtenka za transakci s FIK je předána
zákazníkovi, který může, za pomoci internetové aplikace, ověřit, zda transakce
skutečně reportována byla.
Práce je rozdělena na pět kapitol. První popisuje účetnictví a podobné systémy,
které zaznamenávají informace potřebné pro správu daní, a na základě toho odhaluje
některé nedostatky z hlediska stanovení daně. Další kapitola popisuje případy, kdy se
vydávají doklady jiné než účtenka podle zákona o evidenci tržeb. Třetí kapitola
rozebírá zákon o evidenci tržeb, kterým se zavádí elektronická evidence tržeb do
právního řádu ČR. Tato kapitola se dále dělí na sedmnáct částí, které jsou zaměřené
na nejdůležitější ustanovení, například ta přesně určující evidované transakce, jaké
údaje se uvádějí na účtence a pravidla pro její vystavování, jak mohou kontrolní
orgány a veřejnost ověřovat jestli byla splněna povinnost reportovat transakci správci
daně, a sankční ustanovení vztahující se k porušení poviností stanovených zákonem o
evidenci tržeb. Čtvrtá kapitola zkoumá metody umožňující obcházení povinnosti
reportovat transakci. Pátá kapitola rozebírá následky vznikající z odhalení rozsáhlého
porušování povinnosti reportovat transakci pro stanovení daně.
Analýza provedená v práci identifikuje několik faktorů, které ovlivňují schopnost
elektronické evidence tržeb omezit rozsah šedé ekonomiky. V reakci na to jsou
doporučena opatření k nápravě.
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Abstract
The subject of this thesis is the electronic registration of sales and its efects on
reducing the grey economy in the Czech republic.
The electronic registration of sales is a system designed to ensure that
entrepreneurs selling goods or services in return for cash report every instance of such
transaction directly to the tax authority so opportunities for tax evasion are
significantly reduced. FIK, a code unique to every transaction that serves as a proof
that the report has been done is subsequently sent back and receipt for transaction
with FIK included is issued to the customer who can check, using special internet
aplication, whether transaction has been in deed reported.
The work is divided into five chapters. The first one describes accounting and
similar systems that record information needed to administration of taxes. The next
chapter describes occasions when issuing invoices not related to electronic evidence
of sales is required. The third chapter analyses the Registration of Sales Act which
introduces the electronic evidence of sales into Czech law. This chapter is further
divided into seventeen subchapters focused on the most important provisions of the
act, for example those setting out exactly what transactions are required to be reported,
what are the details of the receipt and the rules of issuing it, how both tax authorities
and the public can check whether the duty to report the transaction has been fulfiled,
and conditions of punishing breaches of duties imposed by The Act. The fourth
chapter examines methods enabling evasion of the duty to report the transaction. The
fifth chapter analyses consequenses that arise out of exposure of extensive breaches to
meet the duty to report the transactions for assesment of taxes.
The analysis done in the work results in identification of several factors that
influence the capability of electronic evidence of sales to curtail the extent of grey
economy. As a reaction, corrective measures have been recommended.
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