
Farmářské trhy 
výjimku nepotřebují

V médiích se objevují zprávy o tom, jak lze evidenci snadno 

obejít. Pokud by tomu tak bylo, žádnou evidenci bychom 

nezaváděli. S údaji o tržbách zasílanými on-line již nelze,  

na rozdíl od registračních pokladen, následně manipulovat. 

Manipulace s údaji o tržbách před odesláním pak budou 

odhaleny na základě analýz zasílaných údajů.

Ministerstvo financí odmítlo výjimku pro farmářské trhy  

a další navrhované novely zákona o evidenci tržeb. Důvod je 

zřejmý – hlavním cílem evidence jsou rovné podmínky pro 

všechny. A není čeho se obávat – evidenci je možné zvládnout 

pomocí různých zařízení a s minimálními náklady. To platí  

i pro farmářské trhy, které se do evidence obecně zapojí až 

1. 3. 2018. Do té doby lze očekávat další rozšíření nabídky 

pokladních zařízení a pokles jejich cen. Evidenci tržeb navíc 

nebudou podléhat prodeje přebytků ze zahrádek, tedy 

nepodnikatelské příjmy. 

Ojedinělé příjmy nebudou 
podléhat evidenci 

Z evidence jsou z praktických důvodů vyloučeny ojedinělé 

příjmy. Za ty lze považovat s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem výjimečné příjmy v hotovosti nebo příjmy 

výjimečné svým charakterem např. za ojedinělý prodej 

vyřazeného majetku. 

www.etrzby.cz

Jak obejít evidenci

aneb aktuální témata a mýty  
o elektronické evidenci tržeb

 
Děláme  
podnikání 
férovým

Školní jídelny v praxi 
evidují jen ve výjimečných 
případech

Školní jídelny provozované příspěvkovou organizací mají režim 

veřejnoprávní instituce, jsou tedy z evidence vyloučeny. Pokud 

půjde o školní jídelnu provozovanou např. soukromou školou, 

ta nebude evidovat stravování žáků a zaměstnanců, bude však 

evidovat případné hotovostní tržby od třetích osob. Cílem 

je, aby zde nevznikalo nerovné postavení vůči restauracím. 

Proto také školní jídelna provozovaná externí cateringovou 

společností bude evidovat všechny tržby.



Jednoznačně stanovený 
„jízdní řád“

Spropitné je součástí 
naší kultury

Porucha pokladního 
zařízení

Doplňkové činnosti 
nebude nutné 
evidovat dříve

Veřejně prospěšní 
poplatníci (neziskové 
organizace)

Evidence tržeb nemění 
obchodní modely  
a procesy

Postupné spuštění evidence tržeb pro jednotlivé podnikatelské 

sektory umožní podnikatelům, Finanční správě i dodavatelům 

pokladních zařízení rozložit přípravy evidence tržeb do 

delšího časového období. Systém bude zatěžován postupně, 

dodavatelé si snadněji naplánují zakázky a podnikatelé budou 

těžit ze zkušeností kolegů, kteří do evidence vstoupí dříve.

Finanční správa zveřejňuje podrobné informace, o tom,  

kdy se který obor zapojí do evidence tržeb. Od 1. 12. 2016  

se na základě zpřesněné metodiky zapojí do evidence 

ubytovací služby, restaurace, hostince, bary či kavárny. 

Evidence se nebude týkat stánků s občerstvením bez zázemí 

pro hosty, například na festivalech; ty se do evidence zapojí  

až od 1. 3. 2018.
Evidence tržeb nikomu nebere možnost dávat spropitné.  

Ano, spropitné je zdanitelným příjmem buď podnikatele, nebo 

(častěji) jeho personálu. Zcela v intencích pravidel evidence 

tržeb bude tedy spropitné předmětem evidence pouze tehdy, 

pokud bude plynout podnikateli. Pokud bude spropitné 

příjmem personálu (ať už napřímo či rozdělením do mzdy), 

nebude podléhat evidenci. 

V případě poruchy pokladního zařízení bude podnikatel 

normálně pokračovat v přijímání tržeb. Vzhledem k tomu, 

že jde o jím nezaviněný a neodvratitelný stav, nebude 

v takovém případě za nevydání účtenky a nezaevidování 

tržby sankcionován. Samozřejmě musí vzniklou situaci 

zdokumentovat a v rozumné lhůtě evidenci obnovit. Tržby 

realizované po dobu poruchy pokladního zařízení pak může 

podnikatel zaevidovat jednou sumární částkou. 

Pokud podnikatel vedle hlavní činnosti vykonává v provozovně 

ještě jinou, „doplňkovou“ činnost, (například kadeřnice 

navíc prodává vlasové přípravky) může začít evidovat tržby 

z této doplňkové činnosti až s tržbami z hlavní činnosti dané 

provozovny.

Veřejně prospěšní poplatníci nebudou evidovat tržby 

ze své hlavní (veřejně prospěšné) činnosti. Pokud však 

vedle této činnosti budou i podnikat, evidence se jich už 

může dotknout. Protože však jejich podnikání obecně slouží 

k získání finančních prostředků na hlavní činnost, mají úlevu 

v tom, že nemusejí evidovat tržby z drobné podnikatelské 

činnosti.

Evidence tržeb nebude mít negativní dopad na způsob 

podnikání. Evidenci bude podléhat přesně určená skupina 

tržeb, a pokud bude vzhledem k nastavení software podnikatel 

potřebovat evidovat i tržby, které evidenci ještě nepodléhají 

nebo vůbec nepodléhají, může to udělat. Současně evidence 

tržeb vnímá i různé podnikatelské modely, například komisní 

prodej či mandátní smlouvy. V případě storna transakce či 

reklamačního řízení bude samozřejmě možné stornovat 

evidovanou tržbu.


