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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písni, d) zákona č, 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne 16. prosince 2016 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádal jste o poskytnutí následujících informací,
které lze rozdělit do pěti okruhů:
I.

„Prosím o zaslání odborné studie, která byla podkladem pro rozhodování o výhodnosti a
výnosnosti (až 18 miliard korun ročně navíc do státního rozpočtu) elektronické evidence
tržeb (EET). Rovněž prosím o zaslání případné oponentní studie. S těmito odbornými
studiemi prosím i o zaslání jejich evidenčních čísel, pod kterými jsou vedeny ve vaší
elektronické evidenci pošty. Pokud tyto studie podléhají určitému stupni utajení (tak
jakému), potom bych chtěl vědět jejich evidenční čísla, neboť utajení se na tato čísla
nevztahuje. ”

II.

„Prosím o sdělení celkových nákladů na zavedení EET, tj. kolik stálo vybudování zázemí
pro spuštění EET (nákup serverů, software, případný nákup objektů pro umístění serverů

a obsluhujících pracovníků, stavební úpravy objektů potřebných pro EET, podkladová
studie řešící typ a počet potřebných serverů včetně programového vybavení apod.), a
měsíčních nákladů na provoz (ostraha, energie, mzdy, úklid atd.), a to formou celkových
částek a také jejich rozdělení na jednotlivé složky. “
III.

„ V reklamě na podporu elektronické evidence tržeb nazvané etržby - Férově pro všechny
(https://www.yoiitube.com/watch?v=-LubYoMYhOU) se říká, že za 18 miliard korun
může být 2 700 špičkových hasičských aut, platy zdravotníků a vybavení 18 nemocnic, ...
Prosím o zaslání podrobných výpočtů, které sloužily jako podklad pro čísla uveřejněná v
této reklamě, tj. typ hasičských vozidel (včetně ceny), jak velké nemocnice se řešily (pro
kolik lidí, jaké vybavení se bralo v úvahu a v jakém počtu, ...) a podobně.

IV.

,, Prosím i o zaslání celkových nákladů státu na vyhotovení a odvysílání reklam na EET. “

V.

„Následující otázky se týkají některých možných problémů se včasnou evidencí daňových
dokladů. V určitých případech totiž nelze dodržet 48hodinovou lhůtu pro dodatečné
zaregistrování dokladu, pokud se jej nepodaří zadat do vašeho systému v okamžiku
uskutečnění hotovostního prodeje. Prosím Vás o stanovisko, jak v takových případech
postupovat, aby se zabránilo porušení povinností spojených s E E T a současně
nevznikaly nedůvodné náklady na straně podnikatele.
1) Když dojde k poruše počítače, pak jeho oprava zpravidla trvá déle než 48 hodin a
obvykle i déle než 5 dnů. Jelikož počítač k přímému podnikání mnozí podnikatelé
nepotřebují, je nehospodárné zakoupit nový počítač jen z a účelem EET. Do doby
opravy počítače nebude možné zaregistrování dokladů.
2) Při zhroucení systému může především při pomalém připojení k internetu trvat
nová instalace déle než 48 hodin, samozřejmě z a předpokladu, že instalace bude
prováděna svépomocí a nebude se čekat na servis. Pochopitelné počítač s
firemními daty zpravidla není instalován cizími počítačovými odborníky. Tím
nastane obdobná situace jako pod bodem 1).
3) Jak řešit situaci, kdy platba bude probíhat v zahraničí, kde nebude možné
připojení na internet nebo může dojít ke ztrátě počítače, jeho poškození nebo k
technické závadě a současně bude nemožné nebo nehospodárné se vracet do ČR
či zakoupit jiné technické zařízení, aby byla splněna povinnost registrovat doklady
v EET?
Stačí v těchto a obdobných případech ručně vypsat daňové doklady a po bezprostředním
pominutí překážek v jejich evidenci je zaregistrovat na vašich serverech? Nebo v případě
poruchy počítače, operačního systému, registrační pokladny atd. je možné zajít na
pobočku finanční správy a z ní odeslat zákonem požadované informace, aby se zabránilo
prodlení, a tím porušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb? “
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující.
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K bodu I.:

Na přiloženém CD-R Vám Ministerstvo financí zasílá odborné studie ve formátu pdf, které
byly podkladem pro rozhodování o výhodnosti a výnosnosti EET a které má Ministerstvo
financí k dispozici. Veškeré tyto materiály jsou volně přístupné na webových stránkách
Ministerstva financí (www.mfcr.cz) či na webovém portálu Finanční správy ČR
(www.etrzby.cz).
Jedná se o následující tři dokumenty:
1. Studie proveditelnosti zpracovaná pro Ministerstvo financí (sekce 09 MF) společností
BDO s názvem „Specifikace projektu Elektronická evidence tržeb“. Tato studie je
zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2016/studie-eet-23692).
2. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA), která byla zpracována jako
součást vládního návrhu zákona o evidenci tržeb a jejíž součástí je i vyčíslení
předpokládaných nákladů a výnosů evidence tržeb. Tato zpráva byla součástí
materiálu pod č. j. MF-70542/2014/32/122, který byl Ministerstvem financí
předkládán na jednání Poslanecké sněmovny. Zpráva je zároveň zveřejněna na
webovém portálu Finanční správy ČR (http://www.etrzbv.cz/cs/dokiimenty).
3. Dokument s názvem „Metodika výpočtu dopadů zavedení elektronické evidence
tržeb“, který obsahuje propočet navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard korun
v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Tento materiál byl poskytnut
v rámci žádosti o informace č. j. MF-30553/2016/10/17501K a je zveřejněn na
webových
stránkách
Ministerstva
financí
(http://www.micr.cz/cs/oministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanychzadosti/2016/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-26528).
K bodu III.:

Počet statků a služeb, které by bylo možné pořídit za 18 mid. Kč, které po náběhu všech 4 fází
přinese každý rok navíc elektronická evidence tržeb, vychází z reálných odhadů cen v daném
období. Dané ceny se však pohybují v závislosti na kvalitě, velikosti, lokalitě apod. v určitém
rozmezí. Například reálná cena kompletní výstavby nové základní školy včetně např. jídelny,
tělocvičny a dalšího zázemí se pohybuje mezi 150-250 mil. Kč dle velikosti u plně
organizovaných ZS.
Čísla uvedená v televizním spotu v rámci informační kampaně EET byla tedy pouze
orientační a jejich primárním cílem nebylo znázornit ceny daných komodit, ale naopak na
konkrétních příkladech statků a služeb obvykle financovaných z veřejných rozpočtů znázornit
přínos EET (v celkové částce 18 miliard Kč ročně po plném náběhu) pro občany České
republiky.
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K bodu IV.:

Informační kampaň Ministerstva financí a Finanční správy ČR probíhala v období červen až
prosinec 2016 napříč všemi médii, a to formou TV a rádio spotů, tiskových inzerátů a bannerů
na internetu. Celkové náklady na informační kampaň v médiích činí 28 246 804,- Kč bez
DPH a zahrnují kreativní řešení a produkční zajištění kampaně za 2 950 000,- Kč bez DPH a
nákup mediálního prostoru za 25 296 804,- Kč bez DPH.
K bodům II. a V. Vaší žádosti bylo vydáno samostatné rozhodnutí pod č. j. MF-

44625/2016/10-5-Roz o částečném odmítnutí poskytnutí informace.
S pozdravem

Ing. Michal Žurovec
zástupce ředitele odboru
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