
Aktuální informace k evidenci tržeb a k DPH 

Konec srpna přinesl zásadní metodický pokyn GFŘ k evidenci tržeb. Velkým překvapením 

přitom byla změna výkladu ve věci okruhu stravovacích služeb podléhajících evidenci tržeb 

již od 1.12.2016, podle kterého např. tržby ze stánkového občerstvení budou podléhat ET až 

ve 3. etapě, tedy až od 1.3.2018. Tato zásadní změna výkladu byla veřejně představena jen 

několik dnů před zveřejněním metodického pokynu. 

Od 1.9. odstartovala „přípravná fáze“ evidence tržeb, kterou musí každý podnikatel úspěšně 

projít ještě před zaevidováním první tržby a daňový portál byl rozšířen o část věnovanou ET. 

V minulé informaci jsme Vás informovali o změnách v DPH od 29.7.2016, která byla 

důvodem pro vydání nového tiskopisu přiznání k DPH vzor č. 20 – tento nový formulář již 

byl nahrán do daňového portálu. Vláda také schválila rozšíření režimu přenesení daňové 

povinnosti od 1.10.2016. 

 

1. Metodický pokyn GFŘ k evidenci tržeb 

Metodický pokyn GFŘ k evidenci tržeb z 31.8.2016 obsahuje např. výklad k postupnému 

náběhu evidence tržeb u stravovacích služeb, podle kterého nepodléhají od 1.12.2016 tržby 

ze všech činností zatříděných dle klasifikace NACE do kódu 56, ale jen ty, které jsou 

současně službou ve smyslu zákona o DPH. Tržby z těch činností zatříděných dle klasifikace 

NACE do kódu 56, které jsou dodáním zbožím ve smyslu zákona o DPH (např. stánkové 

občerstvení, jídlo s sebou, káva do kelímku) podle této metodiky budou podléhat ET až od 

1.3.2018. 

Uvedené rozlišování na službu a dodání zboží se týká těch činností, které jsou pro statistické 

účely stravovací službou v kódu NACE 56. Pokud by se jednalo o dodání zboží, které je pro 

statistické účely maloobchodem, tyto tržby budou podléhat ET v druhé etapě, tedy již od 

1.3.2017. 

Metodika GFŘ sice mnohým podnikatelům přijde vhod, ale postupný náběh evidence tržeb 

ještě značně zkomplikovala. Pro názornost jen jednoduchý příklad, kdy bude restaurace 

prodávat klobásy, které sama nevyrábí (nakupuje je), tímto způsobem: 

 grilované na talíři určené ke konzumaci v restauraci – stravovací služba dle NACE 56 a 

zároveň služby ve smyslu dph, ET tedy od 1.12.2016 

 grilované na tácku určené ke konzumaci mimo restauraci - stravovací služba dle NACE 

56, ale dodání zboží ve smyslu dph, ET tedy od 1.3.2018 

 vakuované, které nejsou určeny k okamžité spotřebě – maloobchod dle NACE, ET tedy od 

1.3.2017. 

Příkladů praxe nepochybně přinese celou řadu – např. zmrzlina do poháru (od 1.12.2016) / do 

kornoutu (od 1.3.2018) / maloobchod s balenou zmrzlinou (od 1.3.2017). 

Metodika obsahuje i zásadní novinku z hlediska evidence tržeb z minoritních činností, za 

které jsou považovány tržby nepřekračující za předchozí kalendářní rok 49 % celkových 

příjmů a současně 175 tis. Podle metodiky bude nutné tyto tržby evidovat až od okamžiku, 

kdy vznikne povinnost evidovat příjmy z hlavní činnosti – např. pokud bude možné u 

kadeřnice považovat doplňkový prodej šamponů apod. za minoritní činnost, bude finanční 

správa požadovat evidenci tržeb z tohoto doplňkového prodeje až od okamžiku povinnosti 

evidovat tržby z hlavní činnosti, tj. od 1.6.2018. 

 

 

http://files.behounek.webnode.cz/200000360-add01afc3c/info%2008%202016.pdf
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf


2. Přípravná fáze ET 

Daňový portál byl rozšířen o sekci věnovanou elektronické evidenci tržeb: 

 
 

Sekce věnovaná EET obsahuje: 

 
 

 

 

 



Pro evidenci tržeb je nutné mít v pokladním zařízení (pokladně, tabletu apod.) nainstalovaný 

certifikát, který nelze získat jinak, než stažením z daňového portálu. Na daňovém portálu lze 

již nyní podat žádost o získání tzv. autentizačních údajů (jméno a heslo pro přístup do správy 

údajů evidence tržeb na daňovém portálu) potřebných pro stažení certifikátu. Tuto žádost je 

nutné „podepsat“ přihlašovacími údaji pro datovou schránku a cca do 1 až 3 dnů obdrží 

žadatel do datové schránky přístupové údaje do „Správy údajů ET“. Druhou možností je 

požádat o přístupové údaje osobně na finančním úřadě – v tomto případě jsou tyto údaje 

předány ihned v zapečetěné obálce. 

Certifikát lze stáhnout jedině z daňového portálu, z části „Správy údajů ET“. Certifikát je 

jediné, co stát podnikatelům pro evidenci tržeb poskytuje zdarma. Software pokladního 

zařízení nezbytný pro evidenci tržeb si bude muset každý podnikatel zaplatit sám (v současné 

době to vypadá na licenční poplatky za software k ET cca 300 až 500 Kč bez dph měsíčně) a 

také za něj bude odpovídat – stát žádnou garanci poskytovat nebude. Část „Správa údajů ET“ 

slouží nejen pro správu certifikátů, ale budou zde možné získávat i přehled o zaevidovaných 

tržbách. 

Daňový portál  kromě části pro podání žádosti o autentizační údaje a pro správu údajů 

evidence tržeb obsahuje i část, ve které veřejnost bude mít možnost ověřovat platnost 

vydaných účtenek a hlásit nevydání účtenek. Tato část bude pochopitelně zprovozněna až od 

1.12.2016. Nejedná se přitom ještě o účtenkovou loterii, se kterou se počítá až do budoucna. 

 

3. ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K EVIDENCI TRŽEB 

Připravili jsme pro Vás zvukovou nahrávku „Evidence tržeb v praxi“ v délce 2 hod 16 min za 

cenu 600 Kč + dph. Půlhodinová ukázka je pro Vás k dispozici zdarma. 

 

4. K DPH 

Vláda 31.8. schválila novelizaci prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti 

s účinností od 1.10.2016. Režim přenesení daňové povinnosti se bude nově uplatňovat u 

služeb přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických 

komunikací. Novinka by se měla týkat plnění pouze mezi těmi plátci, kteří jsou oprávněni 

tyto služby poskytovat – např. je dále „přeprodávají“; pokud nejsou oprávněni je dále 

poskytovat (např. je nakupují pro účely vlastního podnikání), režim přenesení daňové 

povinnosti by se vůči nim neuplatnil. Původně se předpokládala účinnost této změny již od 

1.7.2016, poté od 1.9.2016 a nakonec byla schválena s účinností od 1.10.2016. 

Nový tiskopis přiznání k DPH vzor č. 20, o kterém finanční správa formálně informovala 

16.8.2016, byl již nahrán do daňového portálu včetně nových vysvětlivek. Stejně tak bylo 

aktualizováno i prostředí kontrolního hlášení. 

Nový tiskopis funguje zpětně nejen pro období 07/2016, pro které byl již částečně určen 

(počínaje 29.7.2016), ale kupodivu i pro období od 1.1.2015. Nahrání nového tiskopisu je 

pěknou ukázkou rozdílu mezi skutečně odeslaným daňovým přiznáním (v .xml tvaru) a 

zobrazením tohoto podání v pdf podobě. Pokud nevěříte a máte uložené nějaké přiznání za 

období od ledna 2015 a máte vytištěné či uložené zobrazení tohoto podání, tak si příslušné 

podání znovu nahrajte do daňového portálu a nechte si zobrazit „úplný opis tohoto podání“ - 

na tomto opisu nově nahraného podání uvidíte formulář č. 20; při odeslání se Vám přitom 

zobrazoval formulář č. 19. 

 

 

 

http://www.behounek.eu/products/evidence-trzeb-pro-beznou-praxi-zvukova-nahravka/


Termíny přednášek 

Na následující období jsme pro Vás připravili následující přednášky, které bude možné 

objednávat v druhé polovině září: 

 

„Evidence tržeb“: 

 Praha 17.10. a 21.11.2016 

 Plzeň 24.10.2016 

 Brno 31.10.2016 

 Zlín 10.11.2016 

 

„Daňové novinky“: 

 Praha 30.11., 19.12.2016 a 9.1.2017 

 Plzeň 6.12.2016 

 Brno 15.12.2016 

 Zlín 12.1.2017 

 

„Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví“ 

 Zlín 11.11.2016 

 Praha 22.11. a 9.12.2016 

 Brno 20.1.2017 

 

„Aktuálně k DPH“ 

 Praha 29.11. a 12.12.2016 

 Brno 19.1.2017 

 

 

 

 

 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 

 

Krásné dny přejí 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         5.9.2016 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 

http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

