
Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu 

V této informaci krátce upozorňujeme na dopady nálezu Ústavního soudu ve věci zákona o evidenci 

tržeb. 

Zákon o evidenci tržeb je zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12.12.2017. 
Nález bude muset být ještě vyhlášen ve Sbírce zákonů, ale to je pouze formalita a ke změně zákoan o 
evidenci tržeb tímto nálezem zcela určitě dojde. Protože zákon o evidenci tržeb shledala jako 
protiústavní pouze část soudců Ústavního soudu, zákon není zrušen jako celek, ale pouze v těch 
částech, kde byla protiústavnost shledána za tak zásadní, že bylo nutné tyto části zrušit. Z praktického 
hlediska se jedná zejména o následující: 

• od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a 

účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) 

poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro 

účely DPH. 

• evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla 

odložena na neurčito – dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby 

dočasně evidenci tržeb nepodléhají 

Nařízením vlády č. 376/2017 Sb. jsou z evidence tržeb vyjmuty osoby úplně a prakticky nevidomé a 

hluchoslepé a dále pro období 14. až 24. prosince tržby z prodeje sladkovodních ryb, a to v 

provozovnách, ve kterých plynou pouze uvedené tržby. Toto prováděcí nařízení Ústavní soud zrušil 

k 31.12.2018, protože se předpokládá řešení této problematiky novelou zákona. I kdyby nebyla 

v průběhu roku 2018 novela zákona o evidenci tržeb přijata, nic by to nemohlo změnit na tom, že 

např. ještě v období vánoc 2018 nebudou tržby z prodeje sladkovodních ryb dle uvedeného nařízení 

evidenci tržeb podléhat. 

Nález Ústavního soudu tedy ulehčil práci s evidencí tržeb těm, kteří již tržby musí povinně evidovat 

(např. ubytovatelé)  – tito od 1.3.2017 nebudou muset evidovat tržby přijaté prostřednictvím 

platebních karet; dobrovolně však budou moci nadále evidovat i tyto tržby. Dále mohou od 1.3.2018 

vydávat pro účely evidence tržeb účtenky bez DIČ. 

Těm, které měla evidence tržeb postihnout až od 1.3. resp. 1.6.2018, Ústavní soud odložil povinnost 

evidovat tržby na neurčito – např. na 1.1.2019, ale to bude záviset na dalším legislativním vývoji. Je 

pravděpodobné, že očekávaná novelizace zákona o evidenci tržeb celou řadu podnikatelů zbaví zcela 

povinnosti evidovat tržby. 

Nález Ústavního soudu je včetně tiskového komentáře Ústavního soudu dostupný ZDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/


Nabídka přednášek a komentářů 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Zlín 12.2.2017, Brno 14.2.2017, Praha 27.2.2018 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 19.12.2017 (termín je již obsazen) a 15.1.2018. Zlín 

12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

 
Z nabídky zvukových nahrávek a komentářů: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE – zvukový záznam z přednášky pořádané 20.10.2017 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018 - zvukový záznam z přednášky pořádané 8.12.2017 

• ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a 

vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka 

• „Daňový balíček 2017 – přehled změn DPH“- přehled změn zákona o DPH a doplňkové materiály 

(např. úplné znění měněných ustanovení zákona o DPH + uspořádaná důvodová zpráva) za 99 Kč 

+ dph. Obsahuje i výklad slovenské FS k upltnění DPH u združenia bez právnej subjektivity podle 

slovenského zákona o DPH od 1.1.1014. 

• „ DPH u dodání zboží v EU u řetězových dodávek“ - zásada přiřazení této jediné přepravy 

k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Judikatura Soudního dvora EU 

k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Příklady. Návrh novelizace 

směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, od 1.1.2019. 

 
 

 

 

 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK  

 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK  

 

Pěkné předvánoční dny a pohodové Vánoce přejí 
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