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6 – EET 

 

Aktualizace: 28. října 2020 14:00 hod. SANTORINI 
 

I. Stav projednávání: 
 

Senátní návrh č. 333, poslanecký návrh 1056/0 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., 

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v 

souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění 

pozdějších předpisů - senátní tisk č. 333 

 

II. Důležité změny: 
 

EET odloženo do konce roku 2022, a to pro všechny - NÁVRH 

 

§ 1 zákona 

(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího 

evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem 

pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne 

ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 30. 6. 2022.  

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb 

evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022 

ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.  

§ 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

Čl. II Přechodné ustanovení  

Žádost o povolení pro evidovaní́ tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná́ do 30. 

června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022.  

 

 

III. Současný stav k 27. 10. 2020 
 

Schváleno – zákon č. 137/2020 Sb., ze dne 25. března 2020, o některých úpravách v 
oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – odložení do konce 
nouzového stavu 
Účinnost 27. 3. 2020 
 
Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v 
oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. – odložení EET do 31. 
12. 2020 
Účinnost  3.  6. 2020 

 

https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-137-2020-sb-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-senatni-tisk-c-333-2196-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-137-2020-sb-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-senatni-tisk-c-333-2196-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-137-2020-sb-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-senatni-tisk-c-333-2196-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-137-2020-sb-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-senatni-tisk-c-333-2196-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/137-zakon-ze-dne-25-brezna-2020-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-1931-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/137-zakon-ze-dne-25-brezna-2020-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-1931-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/137-zakon-ze-dne-25-brezna-2020-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-1931-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/137-zakon-ze-dne-25-brezna-2020-o-nekterych-upravach-v-oblasti-evidence-trzeb-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-1931-x.html


Ing. Pěva Čouková        Webinář: Novinky s Pěvou – 
         říjen 2020 - středa 28.10.2020 - 19:00 

 

2 

 

 

IV. Poznámka 
Možná umíráček na EET??? 
 
NIcméně, to vypadá, že: 
Povinnost evidovat tržby a povinnost umístit informační oznámení tedy začnou opět platit od 1. 
ledna 2023 s tím že, poplatníci budou mít od 1. července 2021 šest měsíců na přípravu na 
zahájení či opětovné zahájení plnění evidenční povinnosti, a to jak ti, kteří tržby evidovali již před 
zahájením nouzového stavu a potřebují např. zažádat o nové autentizační údaje pro evidenci 
tržeb, tak ti, kterým povinnosti evidovat tržby vzniká teprve na základě zákona  č. 256/2019 Sb., 
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (spuštění poslední fáze 
evidence tržeb).  

 

V. Související: 
 

• Přehled evidence tržeb – aktuální stav bez zohledněn í návrhu novely 
 

VIII - Doporučujeme  

 
Webinář - Evidence tržeb několik týdnů před nástupem poslední vlny subjektů do systému 
Zdarma pro členy balíčku GOLD se skvělým Vladimírem Zdražilem… 

 

 

P. 

Pěva Čouková 

 

 

 

 

https://www.ucetni-portal.cz/2-elektronicka-evidence-trzeb-lhuty-od-kdy-pro-nas-plati-167-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidence-trzeb-nekolik-tydnu-pred-nastupem-posledni-vlny-subjektu-do-systemu-host-ing-vladimir-zdrazil-19-03-2020-19-00-159-V.html
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