Elektronická
evidence
tržeb
Fámy a fakta
o chystané legislativě

Vážené dámy, vážení pánové,
žijeme v době elektronických médií, informace se na nás valí ze všech stran a je jen na nás, které z nich
budeme považovat za relevantní a které nikoli. Sám dodnes používám při všech schůzkách stolní kalendář
zvaný jezevčík, ale i mě už elektronická doba dostihla. I když jsem se tomu dlouho bránil, dnes mám dva
velice (!) chytré telefony a naučil jsem se používat iPad. Elektronizace se postupně dostává i do státní
správy. Je to celosvětový trend, za kterým bohužel zaostáváme.
Elektronická evidence tržeb je převratný systém, který má jeden hlavní cíl: narovnat podnikatelské prostředí
v České republice. Má zajistit, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům
a podnikatelům. Vedlejším, ale neméně důležitým efektem pak bude lepší výběr daní.
Věřím, že zákon o evidenci tržeb přispěje k tomu, že platit daně se stane samozřejmostí. Pro většinu
občanů to samozřejmostí je. Čtyř milionů zaměstnanců se koneckonců nikdo neptá a daň jim je automaticky
sražena každý měsíc z výplaty. Je pak hlavně na politicích, aby ukázali, že s vybranými veřejnými prostředky
umějí smysluplně nakládat. Na dalších stránkách se můžete v koncentrované podobě, a to bez politikaření
a velkohubého tlachání – stručně, věcně a srozumitelně – seznámit s nejdůležitějšími informacemi
o zákonu, kolem kterého bude ještě velmi rušno. Věřím, že tato papírová brožurka rozptýlí některé lži
a fámy, které se na nás denně valí z elektronických médií.
Děkuji, že se o tento převratný zákon zajímáte.
Andrej Babiš

fámy

Stát pokládá všechny živnostníky a podnikatele za podvodníky.

EET odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje neplatiče daní
v konkurenčním boji.

EET se bude týkat všech firem a živnostníků.

Do EET se zapojí jen ti, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou,
šeky nebo stravenkami. Více na straně 8.

Bez připojení k internetu nepůjde pokračovat v podnikání.

V případě výpadku spojení lze účtenku zaslat do 48 hodin.
Zákon pamatuje i na režim off-line. Více na straně 20.

Podnikatelé si musí pořídit drahé registrační pokladny.

Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které je připojeno
k internetu, stačit bude např. chytrý telefon s tiskárnou.
Většina využije svoji stávající pokladnu. Více na straně 18.

Shromažďovaná data mohou být zneužita.

Z evidovaných údajů (celková cena, DPH, DIČ obchodu) nikdo nezjistí,
co si kdo koupil. Více na straně 10.

Prodlouží se čekací doba u pokladen, budou se tvořit fronty.

Zaevidování tržby bude trvat stejně dlouho, jako platba kartou.
Více na straně 12.

Podobný systém funguje jen v Chorvatsku, je to inspirace Balkánem!

Česká EET se inspiruje nejmodernějším systémem v Evropě.
Nějakou formu evidence tržeb mají i v dalších evropských zemích,
například i ve Švédsku a Belgii. V sousedním Rakousku ji chystají.
Více na straně 25–26.

fakta

Elektronická evidence tržeb v kostce
Moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a finanční správou. Využívá možností, které poskytuje
internet, velkokapacitní úložiště dat a počítačová technika. Proto přichází čas elektronické evidence právě teď.
Podle průzkumu AMSP ČR používá internet v podnikání drtivá většina firem a podnikatelů.
Kdo používá platební karty, umí
si představit, jak evidence funguje:
pokladna odešle informaci o platbě
do datacentra finanční správy
a obratem obdrží unikátní kód,
který se vytiskne na účtence.
Platba kartou probíhá úplně stejně.
Už nějakou dobu a bez problémů.
Platnost karty a dostupná hotovost
se ověří během okamžiku.
Technické parametry tohoto řešení
nebudou nikomu bránit v podnikání.
Mnoho firem má vyhovující techniku
už dnes. Bude ji muset jenom
obohatit o potřebný software.

Fyzické podnikající osoby získají
jednorázovou slevu na dani
ve výši 5 tisíc korun jako náhradu
za pořízení on-line pokladny.
Jednoduchá, ale zcela postačující
zařízení nebudou stát víc.
Díky elektronické evidenci finanční
správa snadno rozpozná případné
podvody. Tam pak zaměří svoji
kontrolní činnost. Na druhou stranu
nebude obtěžovat náhodnými kontrolami ty, kteří hrají podle pravidel.
V první vlně budou evidovat restaurace a ubytovací služby, v druhé
vlně maloobchod a velkoobchod
a pak se přidají další obory.

Evidence tržeb napomůže
k obnovení férové soutěže mezi
podnikateli a současně zajistí
daňové příjmy státu, aniž by bylo
potřeba daně zvyšovat. To by totiž
nakonec opět dopadlo na ty poctivé,
platící, zatímco neplatiči by ještě víc
likvidovali konkurenci.
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Koho se to týká?

Kdy to začne?

Tržby budou evidovat jak právnické, tak fyzické podnikající osoby, pokud přijímají platby v hotovosti, platební kartou,
poukázkami (typicky stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby. Velké, malé, tuzemské i zahraniční.
Výjimky:
vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců (např. když si zaměstnanci
kupují od zaměstnavatele vyřazený
majetek)
tržby v odvětvích, které stát už reguluje, a má tedy dostatečnou kontrolu
(banky, energetické společnosti)
tržby subjektů hospodařících
s veřejnými prostředky (obce, kraje,
příspěvkové organizace)
tržby, u kterých evidence není
technicky možná (např. prodejní
automaty)
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… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:
„Budou výjimky, např. od určitého
obratu nebo pro neplátce DPH?“
Ne – evidence tržeb směřuje na
hotovostní platby a vztahuje se na
všechny podnikatele bez ohledu na
jejich velikost. Taková výjimka by jen
vedla k dalšímu zkreslování tržeb.
„Budou evidenci podléhat tržby podnikatelů bez kamenné provozovny?“
Ano – výjimka pro tržby mimo
kamenné provozovny by založila
neoprávněnou výhodu.

„Proč se nebudou evidovat platby
z účtu na účet, ale platby kartou
ano? Vždyť o obojím si banky vedou
záznamy…“
Pokud by se platby kartou neevidovaly,
data o tržbách by nebyla analyticky
použitelná. Finanční správa by
nemohla naplnit slib, že kontroly
budou cílené a poctiví nebudou
zatěžováni.
„Jak poznám, že moje příjmy mají
být evidovány?“
Informace naleznete na internetu
nebo na kontaktním místě
(viz strana 27 této brožury).
V případě pochybností vystaví závazné
posouzení finanční úřad.

V průběhu roku 2016. Konkrétní datum se bude odvíjet od projednání zákona v Parlamentu České republiky.
Bude známo nejméně sedm měsíců předem.
Podnikatelé se budou zapojovat
postupně:
v 1. fázi:
ubytovací a stravovací služby;
ve 2. fázi:
maloobchod a velkoobchod;
v dalších fázích:
postupně další obory. O tom, kdy
a které, může rozhodnout vláda
svým nařízením.

„Já si myslím, že když všichni,
tak pěkně najednou!“
Bylo by to spravedlivé,
ale zvažte tohle:
Je dobré, aby byl systém zatěžován
postupně.
Vznikne dostatek času na přípravu
jak pro podnikatele, tak pro stát.
Dodavatelé pokladen a zařízení
budou schopni obsloužit zákazníky
lépe, když se dodávka rozloží v čase,
než kdyby měli obsloužit najednou
statisíce firem.
… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:

„Jak poznám, ve které jsem vlně?“
Pro určení druhu činnosti podnikatelů
používáme statistickou klasifikaci
NACE. Pokud si nejste jistí, finanční
úřad vám pomůže. Na stránkách
finanční správy bude také pro rychlou
orientaci umístěna tabulka s nejčastějšími dotazy.
A proč až za sedm měsíců?“
Vzhledem k výraznému zpolitizování
projektu EET přistoupilo Ministerstvo
financí k mimořádnému prodloužení
doby mezi okamžikem platnosti
a účinnosti zákona ze tří měsíců
na sedm. V této době se bude investovat do technického řešení. Vznikne
tím větší prostor i pro podnikatele.
9

tuto účtenku
dostane zákazník

Které tržby se evidují?
Evidují se tržby placené:
v hotovosti,
platební kartou,
šekem,
směnkou,
jinými obdobnými formami
(např. stravenkou).

… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:
„Takže když nepřijímám jiné platby
než převodem z účtu na účet, tak
evidovat nemusím?“
Přesně tak, platby převodem z účtu
na účet se neevidují.

„Bude finanční úřad přesně vědět,
co kupuji nebo prodávám?“
Ne, finanční úřad vedle určení
podnikatele a provozovny zajímá jen
cena celkem a DPH. Finanční úřad
je tu kvůli výběru daní, nikoliv od
hromadění pro něj zbytečných údajů.

„Když jsem plátce DPH a musím
vystavit daňový doklad, budu muset
vystavovat účtenky dvě?“
Nebudete, na jedné účtence můžete
uvádět povinné náležitosti podle
všech zákonů, které vám její vystavení
ukládají.
„Podle ČSÚ nevykázané příjmy
převyšují v České republice
160 miliard ročně, tedy více
než dvojnásobek schodku
státního rozpočtu.“
10

tyto informace z vaší
účtenky uvidí finanční úřad

Jak to funguje?

„Žádné certifikace, žádný
monopolní dodavatel.“
Nechceme

Vše probíhá on-line, automaticky
a rychle. Na zákazníka ani obsluhu
pokladny elektronická evidence
neklade žádné zvláštní nároky.

1. Vybrané údaje o tržbě odešle
pokladní zařízení automaticky
on-line finanční správě.

4. P
 okladní předá účtenku
zákazníkovi.

2. Systém finanční správy okamžitě
zasílá zpět potvrzení o přijetí údajů
s unikátním potvrzovacím kódem.
3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku
včetně unikátního potvrzovacího kódu.

5. Zákazník si pomocí kódu vytištěného na účtence může na webových
stránkách finanční správy ověřit, zda
tržba byla v systému finanční správy
skutečně zaevidována. Podnikatel
si může ověřit, jaké tržby byly
zaevidovány jeho jménem.

1.
internet

2.

3.

5.
účtenka
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4.

dotaz
ověření

finanční
správa

Najděte čtyři rozdíly!
Před lety se hodně diskutovalo
o zavedení tzv. registračních
pokladnen. Proto se dnes v souvislosti
s elektronickou evidencí tržeb často,
ale mylně používá termín „registrační
pokladna“. Mimochodem, v roce
2005 pro registrační pokladny
opětovně hlasoval i dnešní velký
odpůrce elektronické evidence tržeb
Miroslav Kalousek.
Registrační pokladny odmítáme jako
překonané technické řešení, které
dnes používá řada států, jež
s evidencí tržeb začaly dříve. Neměly
totiž jinou volbu. My ji máme. Zároveň
jsme vybrali pro naše podnikatele
nejméně náročné řešení.

Registrační pokladny

navrhujeme
×

On-line elektronické evidence

Stát vybere několik dodavatelů,
těm udělí certifikaci a podnikatelé/firmy si musejí vybrat z jejich
nabídky.

Podnikatel/firma si svobodně
vybere pro něj nejvýhodnější
zařízení. Konkurence tlačí ceny
on-line pokladen dolů. Jako
on-line pokladna navíc může sloužit i mobilní telefon nebo tablet.

Certifikovanou registrační
pokladnu si podnikatel musí
koupit, i když již moderní pokladnu
má. Navíc certifikace zvyšuje ceny
pokladen i servisních služeb.

On-line řešení nemusí stát nic,
pokud máte zařízení, které stačí
jen dovybavit softwarem.
Odhadujeme, že nové jednoduché
on line pokladny nebudou stát více
než 5 000 korun.

Další náklad představuje pravidelný
a pouze autorizovaný servis
registrační pokladny.

Nepotřebujete pravidelný servis?
Záleží jen na vás.

Speciální softwary dokážou manipulovat s daty a nařízené registrační pokladny se míjí účinkem.

On-line řešení je vůči podvodům
mnohem odolnější.
13

„Stejně někdo vymyslí nějaký
software, kterým to obejde.
Už teď se nějaké nabízejí.“
Pokud ho někdo nabízí, je podvodník.
On-line evidence neposkytuje prostor
pro manipulaci s daty. Také proto
dostalo on-line řešení přednost
před registračními pokladnami.
Ty jsou dnes už technicky překonané
a zranitelnější.
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… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:
„Jsem jako zákazník povinen převzít
účtenku? Budu za její nepřevzetí
pokutován?“
Ne. Je plně na rozhodnutí každého,
zda si účtenku převezme. Na rozdíl
od Itálie nebo Chorvatska u nás
nebude zákazník za nepřevzetí
účtenky nijak pokutován. Na druhou
stranu jako zákazník v ceně
výrobku nebo služby platíte DPH.
Asi očekáváte, že si obchodník
peníze určené pro veřejný rozpočet
nenechá pro sebe. Účtenka s platným
a evidovaným kódem je důkazem,
že se tak nestalo.

Pro nás se nezměnilo vůbec nic,
elektronickou pokladnu jsme už měli.
Systém nezdržuje, naopak pomáhá.
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Jak se na to připravit?
Na všechno bude dost času.
Od přijetí zákona do zavedení
povinnosti elektronicky evidovat
pro první skupinu podnikatelů
uplyne přibližně sedm měsíců,
do další fáze ještě více. Během
této doby budete mít čas:

1. p
 osoudit, zda se na vás povinnost
elektronicky evidovat vztahuje,
případně se poradit na finančním
úřadě,
2. v yznat se v nabídce technických
řešení a vybrat si to nejlepší právě
pro vás,
3. z ažádat o autentizační údaje
a zaregistrovat se (3 měsíce
před začátkem evidence),
4. v yzkoušet, jak technické zařízení
funguje, v testovacím provozu
(2 měsíce před začátkem).
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Co potřebujete:
pokladní zařízení včetně tiskárny
– drobnému podnikateli může
stačit tablet nebo chytrý telefon
s malou příruční tiskárnou. Větší
firmy budou často potřebovat jen
aktualizaci softwaru nebo doplnění
komunikačního modulu ke své
pokladně;
internetové připojení, ať už pevnou
linku, wifi, nebo mobilní data;
digitální certifikát, který bude
ke stažení na portálu www.e-trzby.
cz, kam se podnikatel přihlásí
heslem, získaným bezpečnou cestou
buď osobně na finančním úřadu,
nebo přes datovou schránku.

Obchodník mi nabízí on-line
pokladnu za výhodnou cenu,
když si ji pořídím s předstihem.
Tady zpozorněte! Ministerstvo
financí zatím představilo pouze
rámcové parametry komunikačního
rozhraní. Detailní technické řešení
elektronické komunikace finanční
správa teprve zveřejní v návaznosti
na projednání zákona parlamentem.
Proto zatím nikdo nemůže nabízet
pokladny zcela připravené a nastavené pro elektronickou evidenci tržeb
v ČR. Může ovšem nabízet zařízení,
které eviduje tržby pro vaši potřebu.
Řešení však může být předpřipravené
a dodavatel ho doladí podle následně
zveřejněných parametrů.

… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:
„K čemu slouží certifikát?“
Certifikát je jakýsi podpis vaší
pokladny. Ta jej automaticky zasílá
v každé datové zprávě pro finanční
správu.
„Znamená to, že musím mít tolik
certifikátů, kolik mám pokladen?“
Ne – bude zcela na volbě podnikatele, zda použije jeden certifikát
pro všechny své pokladny, anebo
bude mít pro každou z nich vlastní
certifikát.
„Budu muset za certifikát něco
platit?“
Ne – certifikát bude zcela zdarma
(na rozdíl od řešení v jiných zemích).

„A to si musím koupit novou,
státem schválenou pokladnu?“
Ne – je čistě na uvážení podnikatele,
jaké zařízení a jaký pokladní software
zvolí. Podstatné je, aby uměly odeslat
a přijmout datovou zprávu a vydat
účtenku. Žádné státem schválené
pokladny neexistují a existovat
nebudou.
„S technikou si vůbec nerozumím.
Co když nebudu umět certifikát
nahrát?“
Nebude to o nic složitější než
zprovoznění nového mobilu nebo
registrace do internetového obchodu.
Přesto bude k dispozici podrobný
manuál i odborná telefonická pomoc.
Se zajištěním technické stránky
jistě pomohou v rámci svých služeb
i výrobci pokladních zařízení.
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co mě to bude stát?
Záleží na tom, zda firma
nebo podnikatel provozuje síť
hypermarketů, nebo jeden obchod
s galanterií. Zaměřme se na
nejdostupnější řešení.

„Výhody, které EET
podnikatelům přinese, jim
výdaje související s tímto
systémem bohatě vynahradí.“
18

1.

co děláme pro podnikatele?

 okladní
P
zařízení

1a. Úprava stávajícího zařízení
0 korun
Pokud již jste vlastníkem pokladního
zařízení s možností jeho připojení
k internetu, můžete ho po úpravě
pokladního softwaru použít.
Řada podnikatelů má dokonce
potřebnou úpravu softwaru již
v ceně stávajících servisních služeb.
1b. Koupě nového zařízení
v jednoduché verzi vč. tiskárny
cca 5 000 korun
Tolik by mělo stát nové jednoduché
pokladní zařízení pro ty, kteří ho
dosud nemají.

2.
 odnikatelé, kteří dnes mají
P
individuální řešení, se domluví
se svým dodavatelem.
… A možná budou uvedené ceny
ještě nižší, neboť tyto částky
odpovídají nákladům prověřeným
trhem v Chorvatsku.
1c. Nájem zařízení
cca 500 korun měsíčně
Dle zkušeností z jiných zemí přijde
trh i s možností si jednoduchá
pokladní zařízení pronajmout.

Připojení k internetu:
cca 100 korun

„U nás není vysokorychlostní
internet, takže to nebude chodit.“
Chodit to bude. Vysokorychlostní
internet není potřeba. Data, která
posíláte a přijímáte, jsou velmi
malá. Například zaslání jedné fotky
z dovolené e-mailem má stejnou
velikost jako poslání 200 účtenek,
což například u kadeřnice pokryje
cca 14 dní provozu.

3.

Dáváme slevu na dani
I položka 5 tisíc korun může být pro drobné podnikatele významná.
Proto je navrhováno zavedení speciální slevy na dani pro podnikající fyzické
osoby 5000 korun.

Snižujeme daně
Odstraníme dlouhodobě existující nespravedlnost a snížíme DPH
u restaurací z 21 % na 15 %. To zároveň pomůže zmírnit možný dopad
na tento sektor a ochránit občany před zdražováním.

certifikát:
0 korun

 ertifikát bude na rozdíl od jiných
C
zemí poskytován zcela zdarma.
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co když něco selže?
Na místě není internet.
Podle průzkumu AMSP ČR používá
internet pro své podnikání už dnes
více než 90 % podnikatelů (komunikace se zákazníky a obchodními
partnery, elektronické bankovnictví
atd.). Podnikatelé, kteří skutečně
nemají potřebný přístup k internetu,
požádají finanční úřad o výjimku,
a pokud ji dostanou, evidují v tzv.
zjednodušeném režimu – tržby zasílají
dodatečně, do pěti dnů.
Vypadne internet.
Výpadek spojení podnikatel ani
nepozná. Pokladní zařízení po krátké
prodlevě vytiskne účtenku (bez kódu)
a po obnovení spojení tržbu do
48 hodin automaticky zaeviduje.
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Nefunguje systém finanční správy.
Systém bude předem testován, a to
jak finanční správou, tak podnikateli.
A pokud by skutečně vypadl, nic se
neděje, účtenka se vytiskne po krátké
prodlevě (bez kódu) a automaticky
se zaeviduje později.
Něco se pokazí a už neprodám nic.
A ještě se budou tvořit fronty.
Žádné fronty se tvořit nebudou. Při
výpadku se účtenka vytiskne po krátké
prodlevě a automaticky se zaeviduje
později. Prodleva bude maximálně
tak dlouhá jako např. škrtnutí sirkou,
vyjmutí karty z peněženky, pozdrav
Dobrý den nebo nastartování auta.

„Rozbije se mi kasa,
někdo mi ji ukradne.“
Pokud uděláte všechno pro to, abyste
tržby zase co nejdříve evidoval(a),
nikdo vás za to pokutovat nebude.
Tržby, které inkasujete v mezičase,
zaevidujete dodatečně. Když to ovšem
někdo bude zneužívat, okamžitě se na
něj zaměří finanční úřad.

Krátká prodleva – co to je?
Na každé pokladně bude možné si
nastavit tzv. „mezní dobu odezvy“.
To je čas, po který pokladna čeká
na odezvu – zaslání unikátního kódu
ze systému finanční správy. Když
se nedočká, automaticky vytiskne
účtenku bez kódu a tržbu zaeviduje
později, až bude spojení opět
navázáno. I když obvykle bude celá
on line komunikace se systémem
finanční správy trvat zlomek sekundy,
minimální „mezní doba odezvy“ je
dvousekundová. To je ona krátká
prodleva.

Proč není doba odezvy stanovena
napevno?
Měla by být přizpůsobena provozním
možnostem podnikatele a kvalitě
dostupného internetového připojení.
Příliš časté dodatečné evidování, tedy
vydávání účtenek bez kódu, znamená
špatně nastavenou dobu odezvy
a může vyvolat zájem kontrolních
orgánů. Pokud by i minimální
mezní doba narušovala podnikateli
plynulost jeho činnosti, může požádat
o zjednodušený režim.

21

kdo to bude hlídat?
Na správné plnění elektronické
evidence tržeb budou dohlížet
Finanční správa ČR a Celní správa
ČR. Kontroly budou probíhat
v terénu i na základě vyhodnocení
získaných dat.
Tím se v praxi ověří, zda všichni
podnikatelé své tržby řádně evidují.
Následné kontroly nebudou chodit
naslepo a zbytečně obtěžovat. Zacílí
tam, kde data ukážou nesrovnalosti.
Zákazník si bude moci ověřit řádné
zaevidování tržby na webovém portálu
www.e-trzby.cz.
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… a na tohle jste se možná chtěli
zeptat:
„Co když někdo najde způsob,
jak tržby krátit?“
Analýzou dat se na něj přijde.
Například pokud ve stejné ulici jedna
restaurace vykazuje tržby a druhá
trvale prodělává, je to signál pro
kontrolu. Stejně tak obchod nabitý
čerstvým zbožím, který zdánlivě nic
neprodá. Když kontrola zjistí pochybení, přijde sankce.
„Co když se někdo na evidenci
prostě vykašle a nebude co
analyzovat?“
Pro tyto případy má finanční správa
řadu možností, jak podnikatele
pokutovat, krajní variantou je uzavření
provozovny nebo zákaz činnosti.

„Jasně, jednou se něco pokazí
a kontrola mi zavře krám.“
To byste musel(a) opakovaně
a sveřepě porušovat zákon. Jakmile
zjednáte nápravu, zase otevřete.
Nedbalost, opomenutí nebo jednorázové prohřešky se budou řešit pokutou
podle závažnosti. Pokuta může být až
500 tisíc korun, ale drobné přešlapy
lze řešit i domluvou. Zpočátku by
kontroloři měli nejen trestat, ale
především pomáhat. Výše pokuty musí
vždy odpovídat závažnosti pochybení.
„Bude účtenková loterie?“
Účtenková loterie může významně
pomoci propagaci elektronické evidence tržeb. Budeme na ni připraveni
a zákon s ní počítá. V zemích, kde
loterii mají, je mezi občany oblíbená
a navíc pomáhá řádnému výběru daní.
Pro podnikatele a firmy neznamená
nic navíc.

Co to přinese a co to bude stát?
Rovné podmínky a férová
konkurence
V České republice se krácení
daňových povinností stalo rozšířeným
a tolerovaným porušováním zákona.
V některých oblastech podnikání
je vnímáno jako bezmála normální.
Podnikatelé a firmy, kteří chtějí
podnikat podle pravidel a bez rizika
postihu, nejsou už kvůli nekalé
konkurenci schopni své podnikání
udržet. To se musí změnit.
Peníze do státního rozpočtu
Nevykázané příjmy převyšují v České
republice podle Českého statistického úřadu částku 160 mld. ročně,
tedy dvojnásobek schodku státního
rozpočtu. Situace dosáhla takových
rozměrů, že je možno ji napravit jen
skutečně efektivním systémovým
opatřením.

Co lze pořídit za 60 mld. korun?
Důchody + 420 Kč měsíčně
ke každému důchodu
Dálnice
200 km nových dálnic
Platy učitelů
+ 6 500 Kč ke každé výplatě

Za pět let vybere stát jen z prvních
dvou sektorů (pohostinství a obchod),
které se do evidence tržeb zapojí,
podle odhadu navíc až 60 miliard
korun (12 mld. korun ročně).

Náklady a návratnost
Investiční náklady na vybudování IT
systému elektronické evidence tržeb
jsou odhadovány na maximálně
370 mil. korun. Náklady na provoz
a správu IT jsou odhadovány ve výši
do 170 mil. korun ročně.
Za pět let tedy stát investuje do
vybudování a provozu IT systému
odhadem cca 1 miliardu a 220
milionů korun. Při konzervativním
odhadu získá 60
miliard. Přínosy
Jde o peníze
jsou jednoznačné.
nás všech!

Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Když vám někdo ukradne na
neosvětlené ulici auto, je to krádež a máte vztek. Když někdo ukradne
pouliční lampu, co na vaše auto měla svítit, je to stále krádež, ale tolik to
nebolí, že? A když někdo nepřiznává daně, ze kterých se ta lampa platí, je to
pořád krádež. Ale nejspíš to tak nevnímáte. Dokud vám na neosvětlené ulici
neukradnou auto! Daně jsou i vaše peníze a krácení daně je prostě krádež.
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Vývoj evidence tržeb
Potřeby evidovat zboží a tržby jsou
staré jako lidstvo samo. Evidovali
už Sumerové. Metody evidence vždy
odpovídaly technickému standardu
své doby. Průmyslová a vědecko
technická revoluce značně urychlila
vývoj zařízení. Poslední fází vývoje
je on-line komunikace, umožněná
internetem, výkonnými počítači
a velkokapacitními úložišti dat.

9. tisíciletí př. n. l. – žetony
Kolik kdo má dobytka, kolik obilí, kolik
musí odevzdat králi, kolik chrámu atd.
Účetnictví se zkrátka nedá vést ústně.
Žetony sloužily na Středním východě
k evidenci veškerého majetku, byly
z hlíny a měly různé tvary podle toho,
co představovaly.
5. tisiciletí př. n. l. – hliněné tabulky
Pro záznam nejstaršího písma se používalo rytí trojúhelníkovitou násadkou
neboli stilusem do hliněné tabulky
– proto se tomuto písmu říká klínové.
Většina hliněných destiček popsaných
klínovým písmem nezachycuje literární
díla, ale právě hospodářské záznamy.
4. tisiciletí př. n. l. – papyrus
Ze stébel šáchoru papírodárného se
v Egyptě začal vyrábět kvalitní, lehký
a skladný psací materiál, jehož název
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je odvozen z koptského výrazu papuro,
což znamená „patřící králi“.
5. století př. n. l. – abakus
Abakus je výpočetní pomůcka, kterou
známe jako počítadlo z prvních tříd
základní školy. Abakus se používal
všude od Japonska až po Evropu.
Jeho název je odvozen z řeckého
slova abax, které označovalo destičku
pokrytou pískem, do něhož se čáraly
výpočty.
13. století – účetní knihy a urbáře
Ve 2. stol. př. n. l. se v Římské říši
objevuje systém tří účetních knih.
Principy současného podvojného
účetnictví pochází od italských
obchodníků 13. století, kteří
své znalosti získali z Egypta, Byzance
nebo jiného východního centra.
Urbáře byly soupisy povinností pod-

daných vůči jejich vrchnosti. Majitelé
panství či statků v nich evidovali platy,
naturální dávky a robotní povinnosti.
19. století – registrační pokladny
Vynalezl je Američan James J. Ritty,
majitel restaurace z Daytonu ve
státě Ohio. Nepostradatelné, důležité
a zároveň krásné stroje, které od konce
19. do poloviny 20. století nechyběly
v žádném obchodě, restauraci ani
hotelu. Pořízení takové pokladny
byla velká investice. Ty nejlepší pak
ale uměly i denní, týdenní či měsíční
uzávěrku.
20. století – moderní registrační
pokladny
Rozšíření elektřiny a trend miniaturizace ve druhé polovině 20. století
přispěly ke zdokonalení mechanických
pokladen. Elektronické pokladny

s fiskální pamětí a tiskárnou mnohé
ulehčily. Fiskální paměť je technické
zařízení pro jednorázový a neměnný
zápis výsledných údajů z provozní
paměti. Kapacita paměti umožňuje
uchovávání údajů po dobu mnoha let.
2016 – elektronická evidence tržeb
Dostupnost internetu a celá škála
možností technického řešení nabízí
mnohem efektivnější způsob evidence
tržeb než kdykoliv v historii. Obchodník, zákazník i stát mají díky on-line
systému elektronické evidence tržeb
prakticky nepřetržitě okamžitý přehled
o uskutečněné platbě. Každý podnikatel si volí pro evidenci tržeb takové
zařízení, jaké mu nejlépe vyhovuje.
Může stejně dobře využít pokladnu,
tablet i mobilní telefon.

Evropa eviduje
Česká republika není žádným
průkopníkem ani pokusnou laboratoří.
V současnosti funguje nějaká z forem
evidence tržeb ve 13 zemích EU.
Jde o:
o Itálii,
Slovensko,
Belgii,
Maltu,
Rumunsko,
Řecko a Kypr

Maďarsko,
Polsko,
Litvu,
Švédsko,
Bulharsko,
Chorvatsko.

Zvláštní forma evidence tržeb, byť pro
konkrétní segment – taxislužbu –,
byla vyvinuta a použita i v Německu.
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kdo mi poradí?
I v takové zemi, jako je Švédsko,
kde je platební morálka daňových
subjektů na mnohem vyšší úrovni
a objem šedé ekonomiky je nižší než
v ČR, došlo po zavedení evidence
tržeb (pravicovou vládou) k nárůstu
vykazovaných tržeb v průměru
o 5,2 %. Daňové inkaso vzrostlo
v přepočtu o cca 8,1 mld. korun.
Na Slovensku přineslo zavedení
registračních pokladen zvýšení
příjmů státního rozpočtu v přepočtu
o 4,25 mld. korun. Letos by měly
pokladny přinést dalších 5,95 mld.
korun.

I Rakousko, u kterého analýzy uvádějí
odhadovanou míru šedé ekonomiky
zhruba na poloviční úrovni než
v České republice, přistoupí v roce
2016 k evidenci tržeb a v kombinaci
s dalšími opatřeními očekává přínos
až 24 mld. korun.
Zavedení elektronické on-line tržeb
se připravuje také ve Slovinsku.
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Internetové stránky
www.e-trzby.cz

Po zavedení evidence tržeb
v Maďarsku došlo k nárůstu výběru
DPH jen u dotčených subjektů
o 15 %. V absolutních částkách to
je v přepočtu cca 4,32 mld. korun,
a to pouze u DPH a za první tři
čtvrtletí roku 2014.

Jak s výpadkem internetu?
Není nic jednoduššího než
se zeptat profesionálů
v kontaktním místě.

Hlavní portál elektronické evidence
tržeb bude spuštěn v podzimních
měsících roku 2015. Zde naleznete
základní informace o projektu,
odpovědi na nejčastější otázky,
aktuální znění zákona včetně
důvodové zprávy a vyhlášek, termíny
seminářů a vystoupení odborníků
resortu financí na konferencích
a další informace. Vývojáři softwaru
a dodavatelé pokladních zařízení se
zde budou moci přihlásit k odběru
informací o technických parametrech
projektu. Později se přes tento
portál budou podnikatelé a firmy
registrovat do systému elektronické
evidence tržeb, Veřejnost si zde bude
moci ověřit své účtenky a najde tu
i výsledky účtenkové loterie.

Kontaktní místo
Kontaktní místo je určeno především
firmám a podnikatelům. Tým
proškolených metodiků finanční
správy bude odpovídat na telefonické,
e-mailové a písemné dotazy.
Service desk
Kontakt určený především pro
vývojáře a IT odborníky, kteří se
budou podílet na vývoji softwarového
vybavení pokladen. Bude zprovozněn
po zveřejnění technických parametrů
systému.
Místní finanční úřad
Kontaktem pro praktické záležitosti
evidence tržeb je příslušný finanční
úřad. Zde budete moci žádat
o autentizační údaje, výjimky
a závazná posouzení, zda musíte
elektronicky evidovat.
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