ZÁKON
ze dne ….. 2017,
kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění
pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o evidenci tržeb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017
Sb., se zrušuje.

Čl. II
Zrušení zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o evidenci tržeb
Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o evidenci tržeb, se zrušuje.
Čl. III Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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Důvodová zpráva
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a zdůvodnění potřebnosti změny
Elektronická evidence tržeb je represivním opatřením, které zvýšilo administrativní
povinnosti a náklady několika set tisícům podnikatelům. Největší negativní dopad má
zejména na malé a střední podnikatele a živnostníky. V řadě odvětví je možné její zapojení jen
s vysokými obtížemi.
Návrh zákona má za cíl úplné zrušení elektronické evidence tržeb a tedy odstranění
administrativních povinností podnikatelů.
Dopady návrhu zákona na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Dopady zavedení elektronické evidence tržeb nelze jednoznačně kvantifikovat, proto nelze
ani určit dopady zrušení EET na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí.
Zrušením EET však dojde ke snížení administrativních nákladů podnikatelských subjektů.
Soulad s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR.
Soulad s právem Evropské unie
Navrhovaná změna není v rozporu s právem Evropské unie.
Předpokládané sociální dopady, dopady na rovnost mužů a žen a dopady na životní
prostředí
Návrh zákona nepředpokládá sociální dopady a dopady na životní prostředí a rovněž
nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen.
Návrh na schválení zákona v prvním čtení
Navrhovatelé tohoto návrhu zákona navrhují jeho schválení v první čtení postupem dle
ust. § 90 odst. 2 až 7 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, a to s ohledem na časovou naléhavost této změny, která musí být platná a
účinná před začátkem dalších fází elektronické evidence tržeb tak, aby nedošlo ke vzniku
ekonomických škod na straně státu i povinných subjektů.

Zvláštní část
K čl. I a II
Zrušení právních předpisů, které zavedly povinnost využívání elektronické evidence tržeb.
K čl. III
Článek upravuje daňové povinnosti související s pořízení elektronické evidence tržeb před
účinnosti tohoto zákona, zejména možnost využití slevy na dani při nákupu zařízení EET.
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K čl. IV
S ohledem na bezprostřední přínos zrušení povinnost využívání elektronické evidence tržeb je
účinnost stanovená dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.

V Praze dne 28. listopadu 2017
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Ing. Vojtěch Munzar v.r.
RNDr. Jan Zahradník v.r.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.v.r.
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Mgr. Martin Kupka v.r.
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