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1. EET = ELEKTRONICKÁ EVIDENCE

TRŽEB
1.1.

Jen tak na úvod

„Evropou obchází strašidlo - strašidlo komunismu“.
Tato věta pochází z Komunistického manifestu od Karla
Marxe a Bedřicha Engelse z roku 1848. Dnes bychom mohli
tento výrok parafrázovat na „Evropou obchází strašidlo –
strašidlo elektronického dohledu“. Zatímco o tom prvním
víme, že to žádné strašidlo nebylo, protože realita byla mnohem horší, elektronický dohled také není žádné strašidlo,
nýbrž skutečnost, které se podvolujeme jak „dobrovolně“
(mobilní telefony, platební karty, navigace), tak vynuceně
z pozice daňových poplatníků. Zákon o EET je tak dalším
krokem k totální elektronické kontrole obyvatelstva a to bez
ohledu na tvrzení obhájců tohoto zákona. Z EET stát sice
nezjistí, jaké konkrétní zboží si zákazník koupil, ale je schopen zjistit velmi podrobně územní rozmístění tržeb –
v daném místě, ulici, čtvrti, městě, kraji a také kdykoliv u
jakéhokoliv obchodu. Tyto údaje jsou cenným zdrojem informací jak pro konkurenci, tak i pro jakékoliv investiční záměry
v těchto lokalitách. A pohádku o tom, že tyto údaje budou
dostatečně chráněny jsme slyšeli již tolikrát, že jí již nikdo
nevěří.

„lehké topné oleje“ a „líh“. Nezanedbatelný je i převod zisků
nadnárodních společností do svých mateřských firem mimo
území ČR. Ročně zmizí podle střízlivých odhadů z daňového
systému stovky milard korun. Stát má zbožný předpoklad, že
pomocí EET vybere ročně až 12 miliard, což by prý umožnilo
přidat každému učiteli 6.500,- Kč nebo postavit 200 km dálnic. Tato demagogická tvrzení si mají patrně naklonit část
nepodnikající veřejnosti, která je masovými sdělovacími prostředky již 25 let utvrzována v tom, že co podnikatel, to zloděj. Patrně to nezachráníme tím, že hostinský na vesnici
odešle do 4 sekund státní správě informaci o tom, že mu
právě někdo zaplatil jedno pivo. Naši poslanci jsou ovšem
přesvědčeni o opaku. Státní správa ovšem není po zkušenostech s elektronickou evidencí vozidel, kdy se spousta lidí
koukala na své auto v garáži, protože jej nebylo možné přihlásit, ochotna věřit svému vlastnímu systému a tak vymyslela v daňovém řádu novinku – zákon bude platit postupně pro
různé skupiny podnikání, protože tuší, že plošné zavedení
EET by okamžitě vedlo k pádu celého systému. Za testovací
objekty si vybral oblast stravovacích a ubytovacích služeb a
v zákoně o daních z příjmu poskytl rozšířením §35 slevu na
dani ve výši 5.000,- Kč podnikatelům, fyzickým osobám.
Právnické nárok nemají – stát usoudil, že ty mají peněz dost.
Navíc je to celkem jedno, protože za 5.000,- Kč bude velmi
obtížné nakoupit techniku na EET.

Dále je všeobecně známo jak ze státních statistik,
tak sdělovacích prostředků, že největší miliardové daňové
úniky se neodehrávají v hotovosti, nýbrž prostřednictvím
nastrčených „bílých koní“, daňových rájů a různých afér typu

1.2.

Koho se bude zákon týkat a od kdy

Hned v §3 je uvedeno, že subjektem evidence tržeb je poplatník:
a) Daně z příjmů fyzických osob a
b) Daně z příjmů právnických osob
a předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka (co je tržba - viz dále v komentáři k zákonu). Je tedy jasné, že pokud
nejste poplatníkem, elektronická evidence tržeb se vás netýká. Evidence tržeb se také netýká tržeb vyjmenovaných v §12. Také
NEzáleží na tom, zda je či není poplatník plátce DPH.
Termíny i rozsah platnosti zákon určil v §37 – termíny stát v tomto paragrafu určil systémem „pro koho ne s výjimkou těch,
pro které ano“ a skupiny poplatníků určil dle kódů NACE, protože zákonodárce netušil, od kdy nastane účinnost zákona – ta nastala
13.4.2016. Zákon bude tedy platit následovně:

 První etapa od 1. 12. 2016 = §37/1/a = ubytovací a stravovací služby dle kódů NACE 55 a 56
Oddíl

Skupina

Třída

55
55.1
55.10
55.10.1
55.10.2
55.10.9
55.2
55.20
55.3
55.30
55.9
55.90
55.90.1
55.90.2
55.90.9

Název (oddílu, skupiny, třídy)
SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
Ubytování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Hotely
Motely, botely
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Kempy a tábořiště
Kempy a tábořiště
Ostatní ubytování
Ostatní ubytování
Ubytování v zařízených pronájmech
Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
Ostatní ubytování j. n.
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56

Stravování a pohostinství
56.1

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.10

56.2

Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
56.21
56.29
56.29.1
56.29.2
56.29.9

Poskytování cateringových služeb
Poskytování ostatních stravovacích služeb
Stravování v závodních kuchyních
Stravování ve školních zařízeních, menzách
Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
Pohostinství

56.30

Pohostinství

56.3



Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Druhá etapa od 1. 3. 2017 = §37/1/a = maloobchod a velkoobchod dle kódů NACE 45.1, 45.3,
45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47

Oddíl Skupina Třída
45
45.1
45.11
45.19
45.3
45.31
45.32
45.4
45.40
46

Název (oddílu, skupiny, třídy)
SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Velkoobchod, kromě motorových vozidel

46.1

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46.11
46.12
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18
46.18.1
46.18.9
46.19

46.2
46.21
46.22
46.23
46.24
46.3
46.31
46.32

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami,
kovy a průmyslovými chemikáliemi
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy,
kožešinami, obuví a koženými výrobky
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod
v zastoupení s ostatními výrobky
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými
výrobky
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s ostatními výrobky j. n.
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
Velkoobchod s živými zvířaty
Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
Velkoobchod s ovocem a zeleninou
Velkoobchod s masem a masnými výrobky
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46.33
46.34
46.35
46.36
46.37
46.38
46.39
46.4
46.41
46.42
46.42.1
46.42.2
46.43
46.44
46.44.1
46.44.2
46.45
46.46
46.47
46.48
46.49
46.5
46.51
46.52
46.6
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.7
46.71
46.71.1
46.71.2
46.71.3
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.76.1
46.76.9
46.77
46.9
46.90
47

Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
Velkoobchod s nápoji
Velkoobchod s tabákovými výrobky
Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Velkoobchod s textilem
Velkoobchod s oděvy a obuví
Velkoobchod s oděvy
Velkoobchod s obuví
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími
prostředky
Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
Velkoobchod s kosmetickými výrobky
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Velkoobchod s obráběcími stroji
Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
Velkoobchod s kancelářským nábytkem
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
Ostatní specializovaný velkoobchod
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
Velkoobchod s chemickými výrobky
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel

47.1

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.11

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách

47.19

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.21
47.22
47.23
47.24

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných
prodejnách
Maloobchod s ovocem a zeleninou
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

47.2
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47.25
47.26
47.29
47.3
47.30
47.4
47.41
47.42
47.43
47.5
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59
47.6
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65
47.7
47.71
47.72
47.73
47.74
47.75
47.76
47.77
47.78
47.78.1
47.78.2
47.78.3
47.78.4
47.78.9
47.79

47.8
47.81
47.82
47.89

Maloobchod s nápoji
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných
prodejnách
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Maloobchod s telekomunikačním zařízením
Maloobchod s audio- a videozařízením
Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s textilem
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost
ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných
prodejnách
Maloobchod s knihami
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
Maloobchod s audio- a videozáznamy
Maloobchod se sportovním vybavením
Maloobchod s hrami a hračkami
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s oděvy
Maloobchod s obuví a koženými výrobky
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a
krmivy pro ně
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
Maloobchod s pevnými palivy
Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Maloobchod ve stáncích a na trzích
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

47.9
47.91
47.91.1
47.91.2
47.99

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
Maloobchod prostřednictvím internetu
Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy



Třetí etapa od 1. 3. 2018 = §37/1/c = ostatní činnosti, které nejsou v 1. 2. nebo 4. etapě – namátkově:






NACE 49.32 - Taxislužba
NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
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NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
a další



Čtvrtá etapa od 1. 6. 2018
















NACE 13 - Výroba textilií
NACE 14 - Výroba oděvů
NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31 - Výroba nábytku
NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)



Kompletní přehled kódů NACE naleznete zde: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz
Od června 2018 již plátce také nemusí zkoumat kód NACE, protože mimo zákonné výjimky v §12 podléhají EET všichni poplatníci
(pokud tento zákon nová sněmovna nezruší.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské)
činnosti neziskové organizace.
Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U
neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou
nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.
U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud
činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude.
Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez
ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.
Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou uvedeny v připravované metodice Finanční správy.
V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení.
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými
tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve
1. září 2016.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijímá-li poplatník na farmářských trzích za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.
V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv (např. grilovaná kuřata, zmrzlina, káva atd.). Ve druhé fázi začnou evidovat
tržby ti podnikatelé, kteří pouze přeprodávají zboží, které nakoupili od výrobců (příp. podnikatelů v zemědělství). Tržby podnikatelů v zemědělství, nebo podnikatelů ve výrobě (např. pekaři, cukráři, řezbáři, apod.), kteří prodávají svoje vlastní výrobky, začnou
evidenci tržeb podléhat ve 3. fázi.
Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a
nejedná se o příjmy z podnikání.
Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

5
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1.3.

Zákon s komentářem
koliv se zcela evidentně týká o převod z účtu na účet,
z nepochopitelných důvodů spadá tato platba pod EET.
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ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb

c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

podle písmen a) až d), nebo
(pozn. Sem spadá např. platba platebními poukázkami
– stravenky, žetony, šeky, směnky, virtuální kartou
v mobilu, bezkontaktní nálepkou apod.)
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

Č ÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.
§2
Výkon působnosti
(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány
Finanční správy České republiky.
(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.

(pozn.: dle výkladu MF je kauce peněžitá jistota, která se
hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro případ
poškození, zničení či ztráty věci. Kauce se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácená zákazníkovi (např. když zákazník vrátí zpět veškeré
vybavení v pořádku). Evidovanou tržbou je však započtení
kauce podnikatelem v částečné či plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci.
Záloha je vždy evidovanou tržbou.
(pozn.: Dle §20 není forma úhrady odesílána datovou
zprávou a není ani povinnost ji uvádět na účtence –
z praktického hlediska lze ovšem uvedení formy úhrady na
účtence doporučit z hlediska snadnějšího dohledání platby.)

Č ÁST DRUH Á EVIDENCE TRŽEB
HLAVA I
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob.
(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby
poplatníka.
HLAVA II EVIDOVANÁ TRŽBA

§6
Rozhodný příjem
(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona
rozumí
a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze
samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou
příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně, nebo
b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z
činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně nebo
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

§4
Vymezení evidované tržby
(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. (pozn.: viz §6, co je rozhodný příjem- zákon zde nedělá

rozdíl v částce platby – může to být i 1,- Kč).
(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální
náležitosti pro evidovanou tržbu a je

a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které
zakládají rozhodný příjem, nebo

b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která
zakládá rozhodný příjem.

(pozn.: pod tento odstavec patří např. nabití kreditu a čerpání či zúčtování tohoto kreditu, ale také přijaté zálohy
v hotovosti a jejich následné čerpání)

(pozn.: zákonodárce zde zavádí pojem „ojedinělý“, který není
v žádném zákoně blíže specifikován. V důvodové zprávě
k zákonu:
- jedná se o „neurčitý právní pojem“, jen o administrativní vyloučení
- je vždy posuzován s ohledem na konkrétní okolnosti –
např. ke všem ostatním tržbám (počet výskytů a velikost částek),
- hlavním kritériem je právě výjimečnost a často i jednorázovost.
Když je něco ojedinělé, tak by to asi mělo být pouze jed-

§5
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a) v hotovosti,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k
němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce,
kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

(pozn.: pod tímto se skrývá platba platební kartou. Ač6
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nou. Proto bude pojem výjimečnost asi zdařilejší, byť
s ním zákon nepracuje. Z hlediska meteorologie se za ojedinělé srážky pokládají srážky na 5 až 29% území. Lze tak
pouze dovozovat, že např.:
Poplatník vystavuje pouze faktury a pouze jeden zákazník
mu třikrát za rok zaplatí fakturu hotově. V tomto případě si
asi nebude poplatník pořizovat zařízení k EET. Je škoda,
že MF nevytvořilo pro tyto případy možnost zaevidovat tyto platby přímo přes internet do aplikace MF včetně možnosti následného vytištění účtenky. Potom by stačilo
k evidenci jakékoliv technické zařízení s autorizovaným
přístupem na internet a nebylo by třeba žádného dalšího
programového vybavení – možná to na MF ještě někoho
napadne.

váním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

(pozn.: v tomto případě musí být DIČ poplatníka, který pověřil jiného, aby za něj tuto tržbu evidoval, v elektronicky odesíláných údajích - §19/2/c a musí být též uvedeno na účtence §20/2)
(2) Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům,
mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto
tržbu evidoval.
(pozn.: Skupina dle zákona o DPH (§5b) – smlouva o společnosti (bývalé sdružení) nebo na základě spoluvlastnictví:
plyne-li tržba v tomto případě více poplatníkům, mohou pověřit na základě tohoto paragrafu jednoho k EET. Toto pověření se netýká zaměstnanců, ti by měli být pověřeni na základě pracovní smlouvy.)

Poplatník přijímá platby pouze v hotovosti, jednou ovšem
přijal směnku a jednou platební poukázku. Toto nejsou
ojedinělé příjmy – je to pouze jiná forma běžného příjmu a
tyto platby podléhají EET.)

(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má
povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování
tržby pověřil.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je
účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů,
které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(4) Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného
poplatníka, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti,
který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento
příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.
§7
Storno a opravy
Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy,
použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s
tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná.

(pozn.: je to např. stejná situace, jako při vedení účetnictví
na zakázku. Tuto záležitost je tedy dobré mít ošetřenu s pověřeným poplatníkem smluvně, protože před zákonem se bude vždy zodpovídat poplatník a FU nezajímá, koho jste tím
pověřili. Jedná se o společnou zodpovědnost, stačí tedy,
když povinnost splní jeden z nich. Údaje o tržbách zaslané
zástupcem budou k dispozici zastoupenému).

(pozn.: konec oprav dokladů - pokud jste doposud mohli provést ve svém programu opravu po uložení pokladního
/prodejního/ dokladu, po zavedení EET nebude takovýto postup možný, pokud budete odesílat platbu přes internet
v běžném režimu – údaje o platbě budou odeslány správci daně do několika sekund po jeho uložení. Opravou dokladu by
došlo k rozdílu mezi částkou v pokladně (případně účetnictví)
a částkou zaslanou na finanční úřad. Možné bude pouze úplné či částečné storno na novém dokladu)

HLAVA III
TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM
REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE
TRŽEB
§ 10
Tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby
z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků
při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

§8
Nepřímé zastoupení
Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je
povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet
jiného.

(2) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také
tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo
nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti,
ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

(pozn.: jedná se o tzv. nepřímé zastoupení. Účastníky jsou
komitent (vlastník, komisionář (zprostředkovatel) a třetí osoba (zákazník). Za samostatnou tržbu se tedy považuje: platba
od třetí osoby přijatá komisionářem (na účet komitenta),
platba komisionáře komitentovi a platba, pokud je samostatná, komitenta komisionáři (marže). Pro účely EET tedy neplatí pravidlo zákona o daních z příjmů, že příjmem komisionáře je jen marže od komitenta).

§ 11
Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka
povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo
nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti
tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne.

§9
Pověření k evidování tržeb
(1) Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evido7
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zaměstnance za služby závodního stravování a jiné obdobné
služby ve formě prodeje potravin a občerstvení na pracovišti
nebo v přímé souvislosti s výkonem práce v pracovní době,
jsou-li činěny v hotovosti nebo jiné podobné formě).

(2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí
pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15
dnů ode dne jejího podání. V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení vztahuje. Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode
dne oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.
V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody
než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude
nová žádost odložena. O odložení žádosti musí být žadatel
vyrozuměn.

d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,

(pozn.: Písmeno d) míří na vynětí tržeb plynoucích z poskytování stravování a ubytování žákům a studentům školou, vysokou školou nebo školskými zařízeními určeným pro tyto účely,
tj. vynětí školních jídelen, studentských kolejí, menz a internátů. „Školou“ se rozumí škola podle § 7 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona (dále jen „školský zákon).
„Vysokou školou“ se rozumí vysoká škola podle vymezení obsaženého v § 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách.
„Školským zařízením“ se rozumí školské zařízení podle § 7
odst. 4 a 5 školského zákona. Uvedené ustanovení se nevztahuje na poskytování stravování a ubytování studentům jinými
poplatníky, než školou, vysokou školou nebo školským zařízením.)

(4) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání
povolení, je držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.
(5) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly
podmínky pro jeho vydání.

a)
b)
c)
d)
e)

e) z jízdného nebo související platby hrazených v do-

§ 12
Tržby vyloučené z evidence tržeb
(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby
státu,
územního samosprávného celku,
příspěvkové organizace
České národní banky,
držitele poštovní licence.

pravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,

(pozn.:Písmenem e) je navrhováno vyloučení tržby z jízdného
placeného v dopravních prostředcích v rámci pravidelné hromadné přepravy osob. „Pravidelnou hromadnou přepravou
osob“ se obsahově rozumí totožné vymezení, jaké je obsažené u
identického pojmu v příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, tedy přeprava osob po stanovených trasách,
kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů,
schválených podle zde jmenovaných zákonů.)

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
banky, včetně zahraniční banky,
spořitelního a úvěrního družstva,
pojišťovny a zajišťovny,
investiční společnosti a investičního fondu,
obchodníka s cennými papíry,
centrálního depozitáře,
penzijní společnosti,
penzijního fondu,
z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle
zákona o vodovodech a kanalizacích.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

f) na palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,

(pozn.: např. vstupenky a občerstvení na plese či dobročinné
akci – pokud tuto činnost neprovádí externí dodavatel v rámci
své podnikatelské činnosti. Z důvodové zprávy k zákonu:
Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, kdy je nezbytné vycházet z agregovaných
údajů o vedlejší podnikatelské činnosti za všechny druhy (vedlejší) podnikatelské činnosti vykonávané poplatníkem (tj. v
případě, že poplatník agreguje zisk z podnikání ve více odvětvích, je rozhodujícím ukazatelem souhrnný údaj za tyto vedlejší
podnikatelské činnosti), přičemž rozhodujícím ukazatelem pro
určení, zda podnikatelská činnost dosahuje drobné míry, je
nejen celkový zisk z vedlejší podnikatelské činnosti porovnaný k
objemu ostatních příjmů vzniklých poplatníkovi z jiných zdrojů
(např. dary, dotace), ale také míra, v jaké poplatník podnikáním získané prostředky vkládá do své hlavní činnosti (a kdy lze
být v případě financování hlavní činnosti ziskem z činnosti
vedlejší při posuzování kritéria „drobnosti“ s ohledem na nejasnější hranici mezi oběma činnostmi a nižší podíl „skutečné“
vedlejší podnikatelské činnosti vykonávané čistě za účelem
zisku, nikoliv pokrývání nákladů hlavní činnosti, úměrně tolerantnější). Ve vztahu k vymezení vedlejší (podnikatelské) činnosti je nutné poznamenat, že vybrané činnosti není možné u
veřejně prospěšných poplatníků považovat za podnikatelskou

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního
čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,

(pozn.: jinými slovy – po přidělení DIČ máte 10 dnů do obstarání zařízení k EET, pokud je povinni evidovat tržby dle
tohoto zákona)
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v
přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,

(pozn.: Příjmy ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem“ se rozumí příjmy zaměstnavatele ve formě přijetí úplaty
za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná zaměstnanci (např. platba zaměstnance za podnikovou rekreaci,
je-li činěna v hotovosti nebo jiné podobné formě) nebo za plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti (např. platba
8
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činnost obecně a při přijetí tržeb v rámci těchto činností tak
není nutné rozhodovat, zda plynou z drobné činnosti, nebo
nikoliv, neboť tržby z této činnosti nejsou tržbami z podnikání a
nepodléhají evidenci tržeb v plné šíři – příkladem může být
zejména pořádání společenských a reprezentačních akcí ve
formě plesů, tanečních zábav a společných setkání, které mohou být spojeny s uskutečněním plateb např. v souvislosti s
prodejem vstupenek a občerstvení a které není nutné evidovat
již z povahy nepodnikatelské činnosti, ze které pocházejí.)

osoba disponující generální plnou mocí. Podpisy na plné moci
nemusí být úředně ověřeny. Požádat může podnikatel nebo jeho
zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů
pouze jedním z následujících způsobů:
 elektronicky na portále správce daně pomocí přihlašovacích
údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
 osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu,
kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního
jednání v zapečetěné obálce.

i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního
automatu,

j) z provozování veřejných toalet.
(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně
ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato
tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví
nařízením vláda. (pozn.: znemožnění či ztížení plynulého a

V případě, že poplatník datovou schránku zřízenu nemá a přihlašovacími údaji do datové schránky nedisponuje, je možné
podat žádost ústně do protokolu v rámci osobní návštěvy na
finančním úřadu, přičemž není rozhodující, zda se jedná o
finanční úřad, který je jeho místně příslušným finančním úřadem či nikoliv.
Pozor! V případě elektronické žádosti nebude možné požádat
pomocí datové schránky, ale pouze přes portál správce daně
s použitím přihlašovacího jména a hesla pro datovou schránku.
Autentizační údaje poté správce zašle do datové schránky.
Pomocí autentizačních údajů se následně poplatník přihlásí na
portál správce daně a následně si je bude muset změnit na
„své“. Přihlášený podnikatel si bude moci přímo na portále
správce daně vygenerovat certifikát pro evidenci tržeb. Postup
instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon…) a příslušného operačního systému.
Volba počtu a způsobu využití certifikátů je ponechána zcela
na uvážení podnikatele evidujícího tržby. Je možné využít jeden
certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách v rámci celé
činnosti podnikatele, případně používat různé certifikáty dle
jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení.
Protože je předpoklad, že podnikatel si bude moci na internetu
MF zkontrolovat sumu tržeb, kterou do EET nahlásil za určité
období ke konkrétnímu certifikátu, jeví se jako smysluplné použít tolik certifikátů, kolik má poplatník pokladen, u nichž kontroluje tržby. Např. aby si mohl zkontrolovat, že tržby evidované na pokladně souhlasí na tržby na portálu správce daně.

hospodárného výkonu činnosti bude muset poplatník FU
prokázat).
(pozn.: Spropitné, aneb dýško, tringeld a tuzér – pokud jej
zaměstnanci odevzdávají zaměstnavateli, podléhá EET. Pokud
si jej nechávají či rozdělují mezi sebou, měli by jej správně
přiznat jako příjem v rámci daňového přiznání, což je samozřejmě pouze iluzorní záležitost)
HLAVA IV
POVINNOSTI POPLATNÍKA
Díl 1
Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb
§ 13
Žádost o autentizační údaje
(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované
tržby podat žádost o autentizační údaje.

(2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné
technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi
správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.
(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce
oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze

§ 14
Přidělení a používání autentizačních údajů
(1) Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem,
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce
daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové
schránky bez zbytečného odkladu.
(2) Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v
rámci tohoto jednání.
(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu
certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové
schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

(pozn.: Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) na portál správce daně, kde je podnikateli umožněna správa certifikátů (získání jednoho či více
certifikátů a další související operace) a údajů pro správu evidence tržeb (zejména nastavení provozoven).
O autentizační údaje musí podnikatel požádat před přijetím
první evidované tržby. Podnikatele může zastoupit i oprávněná
osoba s plnou mocí k podání žádosti o autentizační údaje a
současně k převzetí autentizačních údajů, případně oprávněná

§ 15
Certifikát pro evidenci tržeb
Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů
9
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Technické řešení bude získání certifikátu uskutečněním tohoto
kroku pravděpodobně podmiňovat. Pokud by tedy poplatník
tento krok neprovedl, nebude mu získání certifikátu
technicky umožněno.

získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.
§ 16
Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci
tržeb

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů
ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna
týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. (pozn. – změny

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich
zneužití. (pozn.: ochrana autentizačních údajů, tj. údajů, kte-

rými se bude poplatník přihlašovat na portál MF nebude velký problém – stejně jako u přístupových údajů pro datovou
schránku. Ochrana certifikátu již ale může být problém, protože to je datový soubor, uložený v počítači, na kterém budou
např. samostatně pracovat i zaměstnanci.)

bude moci a povinen poplatník provádět pouze na portále
správce daně, žádné písemné podání zde není umožněno).
Díl 3

Díl 2

Evidenční povinnost

Oznamovací povinnost

O d díl 1
Evidence tržeb běžným způsobem

§ 17
Údaje o provozovnách
(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného
technického zařízení správce daně před získáním certifikátu
pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované
tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na
kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

§ 18
Obsah evidenční povinnosti
(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě
správci daně a
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.
(2) Uskutečněním evidované tržby je
a) přijetí evidované tržby, nebo
b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento
příkaz vydán dříve.
(3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním.

(pozn.: Ustanovení upravuje vybraná pravidla vztahující se k
uvádění a správě údajů oprovozovnách. V uvedené souvislosti
je nutné poznamenat, že v návaznosti na chápání pojmu „provozovna“ převzaté občanským zákoníkem, např. v ustanovení §
2923, je obsah tohoto pojmu pro účely zákona o evidenci tržeb
chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti, přičemž toto pojetí vychází z respektování uvedeného výkladu v
širokém spektru ustanovení nového soukromého práva po 1.
lednu 2014. Pojem „provozovna“ se tak mj. vztahuje rovněž na
mobilní prostory či zařízení. Dříve byl tento pojem také upraven v dnes již neúčinném zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako prostor, v němž je
uskutečňována určitá podnikatelská činnost. V zákonech, které
nahradily obchodní zákoník, tj. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se již definice provozovny nevyskytuje, nicméně je využívána. Může nastat situace, kdy podnikající osoba nebude
provozovat svoji činnost v rámci provozovny (to platí především pro služby poskytované přímo u zákazníků) nebo bude mít
provozoven více.

(pozn.: není podáním ve smyslu § 70 a násl. daňového řádu a
nevyvolává žádné účinky s ním spojené. Pokud by zaslání
tržby mělo být podáním podle daňového řádu, pak by se k
němu vázaly další povinnosti jak na straně správce daně, tak
na straně poplatníka, které jsou však s ohledem na charakter
elektronické komunikace mezi poplatníkem a systémem finanční správy nesplnitelné. Za tím účelem zákon stanoví, že
zaslání údajů není podáním ve smyslu daňového řádu, nicméně stále je zákonnou povinností poplatníka, která musí splňovat zákonem stanovené požadavky. Uvedená norma se uplatní
nejen ve vztahu k údajům o evidované tržbě zasílaným v běžném režimu evidence podle odstavce 1, ale ve všech ostatních
případech zasílání údajů o evidované tržbě podle zákona o
evidenci tržeb, tedy vedle uvedeného rovněž ve vztahu k údajům zasílaným správci daně v režimu uplatněném po překročení mezní doby odezvy podle § 22 a údajům zasílaným
správci daně poplatníkem evidujícím tržby ve zjednodušeném
režimu podle § 23.)

Odstavec 1 upravuje tedy povinnost poplatníka oznámit po
přihlášení na portál správce daně, ke kterému využil přidělené
autentizační údaje, avšak před zažádáním o certifikát (tedy
mezi těmito dvěma kroky vymezenými v § 15), údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž
plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby.
Oznamovací povinnost se vztahuje ke každé provozovně, která
splňuje kteroukoliv podmínku z uvedeného alternativního
výčtu. Přitom „údaji o provozovně“ se ve smyslu tohoto ustanovení rozumí také „údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby“, tedy podle definice
obdobné definici uvedené v § 25 se jimi rozumí odpovídající
identifikace internetové stránky povahy e-shopu.

(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. (pozn.: o strukturu a formát dat se musí
postarat dodavatel technického a programového vybavení
pro EET).
(pozn.: Pojem účtenka se přitom jinde v právním řádu nevyskytuje. V tomto smyslu je obsah tohoto pojmu svébytný a není
totožný s obsahem pojmu „daňový doklad“ podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ani s obsahem jiného
obdobného právního pojmu. Neznamená to však, že pokud daný
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list papíru (nosič) bude obsahovat i jiné údaje, které vcelku s
původními budou mít náležitosti vyžadované zákonem o daně z
přidané hodnoty, že se nemůže jednat o daňový doklad pro
účely daně z přidané hodnoty. „Nejpozději při uskutečnění
evidované tržby“ znamená, že poplatník, který má tržbu evidovat, může zaevidovat tržbu a vystavit účtenku kdykoliv před
uskutečněním později obdržené tržby, nebo až při jejím uskutečnění. Není přitom rozhodné, zda a kdy předal poplatník
slíbené protiplnění. Pokud poplatník nejprve předává slíbené
protiplnění a teprve poté dochází na jeho straně k uskutečnění
tržby za toto předané protiplnění, je pouze na něm, zda zaeviduje tržbu a vystaví účtenku až při realizaci tržby, nebo kdykoliv předtím, včetně okamžiku předání protiplnění. Pokud však
poplatník nejprve realizuje tržbu a teprve poté předává slíbené
protiplnění, je povinen tržbu zaevidovat a vystavit účtenku
nejpozději při uskutečnění tržby, nemůže tedy čekat se zaevidováním tržby až do poskytnutí protiplnění.
V případě fyzické přítomnosti původce tržby se „vystavením
účtenky“ na straně poplatníka, který má tržbu evidovat, rozumí vystavit účtenku, bez výzvy ji fyzicky poskytnout zákazníkovi jejím umístěním na příslušné výdejní místo a neuskutečnit dispozici s účtenkou v rozporu se sdělenou vůlí původce
plnění.
Poplatník nesmí vystavit účtenku mimo sféru původce tržby
(takovým vystavením není naplněna podmínka podle odst. 1
písm. b)), tedy vystavit účtenku po uskutečnění platby bez přítomnosti původce tržby, ani nakládat s účtenkou proti vůli původce tržby. Vůle původce však může být vyjádřena jak výslovně, tak konkludentně. V souladu s ustanovením tak budou i
situace, kdy poplatník vystaví účtenku v přítomnosti původce
tržby, umístí ji na příslušné výdejní místo k umožnění další
dispozice zákazníkem. Pokud původce tržby fyzicky přítomen
není, lze za splnění povinnosti vystavit účtenku pokládat učinění takových úkonů, které lze za běžných okolností bez dalšího
důvodně považovat za počátek zprostředkování účtenky původci plnění, tedy které za standardních okolností vedou ke zprostředkování účtenky původci, např. vložení účtenky do obálky k
samostatnému odeslání a vhození do schránky, nebo vložení
účtenky do krabice k dálkově objednanému zboží, které čeká na
expedici za podmínky, že toto zboží bylo v nejbližší době expedice odesláno.

vána,

d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud
f)
g)
h)
i)

je vystavena dříve,
celková částka tržby,
bezpečnostní kód poplatníka,
podpisový kód poplatníka,
údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také
a) celková částka plateb určených k následnému čerpání
nebo zúčtování,
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním
nebo zúčtováním platby,
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně
z přidané hodnoty,
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží. (pozn.: údaje pod d) až f) bude
odesílat samozřejmě jen plátce DPH)
(3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a
bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí
vyhláškou. (pozn. O obsah a správný formát odesílané datové
zprávy se postará dodavatel softwaru).
§ 20
Údaje na účtence
(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět
a) fiskální identifikační kód,

(pozn: fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód generovaný a zasílaný systémem Finanční správy, kterým potvrzuje
přijetí datové zprávy o evidované tržbě. Tento kód pošle počítač finanční správy do několika sekund od evidence účtenky,
pokud je zařízení připojeno na internet. Pokud tento kód není
dostupný – třeba v případě nefunkčního internetu nebo technického zařízení, musí být na účtence podpisový kód dle odst.
3. Technické zařízení si musí pamatovat, na které účtenky neobdrželo FIK a po navázání spojení (nejdéle do 48 hodin §22/a), musí tyto účtenky odeslat na počítač MF, který, dle
dosavadních informací, i těmto účtenkám zpětně přidělí FIK).
b) své daňové identifikační číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evido-

Poplatník může vystavit účtenku též elektronicky. Tento přístup
se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k fyzickému kontaktu aktérů transakce nebo dokonce ani k fyzickému předání
zboží (např. nákup softwaru po internetu placený platební kartou).
V případech, kdy dojde k odstoupení od smlouvy, vrácení zboží
koupeného na dálku, reklamaci vadného plnění a dalším případům obdobného druhu, kdy dochází k vrácení poskytnutého
plnění, které bylo zaevidováno jako evidovaná tržba, bude tato
tržba zpětně anulována. Poplatník bude mít k opravě této skutečnosti k dispozici funkci „storno“ podle § 7, tj. do centra jím
bude zaslána „mínusová“ tržba.

vána

e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud
je vystavena dříve,

§ 19
Rozsah zasílaných údajů
(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou
zprávou je
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evido-

g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(pozn.: poplatník může na účtence samozřejmě uvádět i další
údaje či reklamu dle vlastního uvážení)
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(pozn. k §22 – k tomuto ustanovení jsme zaslali dotaz na MF,
jak má poplatník postupovat, pokud bude lhůta 48 hodin překročena, což v případě technické poruchy zařízení či překopnutí kabelu internetu není nereálné. V odpovědi se uvádí, že poplatník v tomto případě zašle údaje po této lhůtě, ovšem musí si
obstarat buď potvrzení od opraváře o opravě technického zařízení nebo potvrzení od poskytovatele internetového připojení o
poruše přístupu na internet a toto potvrzení si má uschovat pro
případ kontroly. Zvláště druhá podmínka týkající se internetového připojení je velmi úsměvná např. v případě výpadku mobilního signálu – koho bude poplatník o potvrzení žádat? Třeba
02, Vodafone, T-mobile? Zajímavé také je, že stát vůbec nepředpokládá, že by mohlo dojít k výpadku spojení či nefukčnosti technického vybavení na straně MF. Stát zde stanovuje podmínku, jejíž dodržení nemůže v mnoha případech poplatník
vůbec ovlivnit.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je
také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. (pozn.:

v tom případě bude na účtence DIČ 2x – jedno DIČ poplatníka, který tržbu eviduje a druhé DIČ poplatníka, který jej
evidencí pověřil.)
(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence
fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj
podpisový kód. (pozn.: poplatník nemá povinnost uvádět
fiskální kód např. v případě, že mu nefunguje internet či pokladní zařízení – také jej nemá kde získat. Způsob tvorby
popisuje vyhláška MF a týká se programátorů daného zařízení).
§ 21
Doba odezvy
(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu
na pokladním zařízení poplatníka.

O d díl 2
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu
§ 23
Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu
se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti
v běžném režimu s tím, že poplatník

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil
průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení
k veřejné datové síti.

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění
evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační
kód.

(pozn.: Jinými slovy to znamená, že programátor daného
zařízení pro EET musí nastavit program tak, aby počkal na
odpověď počítače MF – fiskální kód – nejméně 2 sekundy.
Zároveň je ale stanoveno, že nastavením této lhůty nesmí
mařit evidenci vzhledem ke kvalitě a druhu připojení – pokud tedy ví, že spojení do2 sekund nedostane nikdy, musí nastavit dobu odezvy delší tak, aby obdržel FIK na většinu
svých účtenek. Pokud by ale nastavení delší doby odezvy vedlo ke ztížení podnikatelské činnosti – viz § 11 – např. zákazníci by nastavením dlouhé doby odezvy museli čekat na
účtenku nepřiměřeně dlouho a tvořily se kvůli tomu fronty a
není možnost obstarat si kvalitnější internetové spojení - nebo toto připojení vůbec neexistuje - a účtenky by se nedařilo
odeslat ani do 48 hodin, má poplatník možnost podat na FU
žádost o evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu (opět §11
a §23). Pokud má poplatník více provozoven, může požádat
o evidenci ve zjednodušeném režimu pouze pro konkrétní
provozovny.)

(pozn. zjednodušený režim tedy neznamená, že si nebudete
muset pořídit technické a programové vybavení k EET- zákon
neřeší a ani neurčuje, jakým způsobem budete uchovávat data
do doby jejich odeslání. Teoreticky byste mohli používat i ručně vyplňované papírové účtenky, které budou mít všechny náležitosti dle §20 – ovšem stejně je následně musíte převést do
digitální podoby, jinak byste je nemohli elektronicky odeslat –
byla by to tedy dvojí práce. Takže ve většině případů budete
tyto údaje shromažďovat v počítači (pokladně, mobilu, tabletu)
a nejméně 1x za 5 dnů budete muset zařízení připojit na internet a všechny účtenky odeslat najednou. Lhůta 5 dnů je počítána podle obecných pravidel pro počítání času upravených v §
33 daňového řádu, zejména s ohledem na skutečnost, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

§ 22
Postup při překročení mezní doby odezvy
Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy,
poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou
zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy,
nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační
kód. (pozn.: protože jej od počítače MF neobdrží –

HLAVA V
PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO
K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
§ 24
Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností
při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností
uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup. (pozn.
Fakticky se jedná o stejný postup jako při kontrolním nákupu
Českou obchodní inspekcí)

v tomto případě musí ovšem uvádět podpisový kód –
viz §20 odst.3).

(2) Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu
na jednání poplatníka a orgánu příslušného k prověřování
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plnění povinností při evidenci tržeb hledí jako na uzavření
smlouvy. (pozn. Tento odstavec znamená, že na kontrolní ná-

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce
tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném
pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

kup se hledí jako na každý jiný nákup. Poté, co nákup zaevidujete a vystavíte účtenku, se pracovník prokáže průkazem,
oznámí, že šlo o fiktivní nákup a vy jej následně v pokladně
plně stornujete – s výjimkou odst 3).

(pozn.:- z důvodové zprávy k zákonu: Ustanovení odstavce 1
stanoví povinnost poplatníka, který má tržby evidovat, mít
v době uskutečnění evidované tržby na místě, kde se běžně
uskutečňují evidované tržby, vyvěšeno informační oznámení.
Přitom vymezuje základní zákonný rámec formálních náležitostí této informace, kterými je dostatečná viditelnost a čitelná
forma. „Čitelností“ se rozumí, že význam textu bude z hlediska
průměrného čtenáře dostatečně identifikovatelný. Není proto
přípustné narušovat integritu textu, např. dělením nápisu barevností nebo fontem, které snižují čitelnost sdělení, nebo jinými prvky, které jsou způsobilé zastřít celkový význam, např.
neúměrně malou velikostí textu. „Viditelným místem“ se rozumí místo, které objektivně zajišťuje dostatečný výhled na informační oznámení. Informační oznámení přitom může být za
podmínky splnění stanovených parametrů obsaženo ve formě
nápisu na pevném podkladu (ceduli), nebo i v jiné formě, např.
jako digitální text vložený jako zobrazovaná data na elektronickém zobrazovacím zařízení (elektronické ceduli, nebo jiném
druhu elektronického zobrazovače). V případě porušení této
povinnosti hrozí porušiteli sankce podle § 29 odst. 2 písm. c)
zákona.
Informační povinnost přitom dopadá také na poplatníka, který
nabízí zboží nebo služby na internetových stránkách. V praxi
tak uvedená modifikace informační povinnosti dopadne na
nabídku obchodů provozovaných dálkovým způsobem prostřednictvím webových stránek - tzv. e-shopů, a dalších služeb
vyhovujících stanovenému kritériu. Na uvedeného poplatníka
se z povahy věci vztahuje režim informační povinnosti pouze v
tom rozsahu, který u něj neodporuje povaze dálkového způsobu
provozování dané činnosti, zejména s ohledem na přizpůsobení
kritérií „čitelnosti“ a „viditelného místa“ povaze formátu internetových stránek. Poplatník tak splní uvedenou povinnost
umístěním textu na libovolném místě dostatečně viditelném pro
každého návštěvníka webových stránek, např. na úvodní webové stránce, a sice v grafickém vyjádření, které stále plní účel
sledovaný „plnohodnotným“ plněním informační povinnosti u
ostatních poplatníků.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma,
lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním
nákupu, odstoupit. (pozn. Pokud bude kontrolním nákupem
nákup např. zmrzliny, jídla či nápoje v restauraci nebo služba, těžko lze od smlouvy odstoupit – poplatníkovi by byla způsobena majetková újma. Pokud dojde ke kontrolnímu nákupu
a zpětnému předání tohoto kontrolního nákupu s časovým posunem (v případě vystavení účtenky bez fiskálního identifikačního kódu je v některých případech relevantní, aby veřejný
orgán posečkal s vrácením předmětu kontrolního nákupu kvůli plynutí 48hodinové lhůty pro odeslání transakce), může dojít ke značnému poklesu hodnoty či prodejnosti zboží tím, že
se významně přiblíží minimální doba trvanlivosti. V takovém
případě také nelze s největší pravděpodobností uplatnit odstoupení od smlouvy.
Z hlediska lhůty pro odstoupení od smlouvy není žádné pravidlo explicitně stanoveno. Nelze však toto vykládat tím způsobem, že lze odstoupení od smlouvy aplikovat jakkoliv dlouho po
realizaci kontrolního nákupu. Správce daně si musí na základě
zásad šetření práv subjektů zúčastněných na správě daně (§ 7
odst. 2 a též § 5 odst. 3 daňového řádu) počínat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, což v kontextu tohoto ustanovení znamená, že je povinen uplatňovat toto pravidlo bezprostředně po splnění účelu kontrolního nákupu (tj. prověření, zda
poplatník plní či neplní evidenční povinnost). Nadto otálení s
vrácením plnění může být hodnoceno též jako nehospodárné
jednání (též § 7 odst. 2 daňového řádu), neboť otálením se
zvyšuje riziko, že odstoupení od smlouvy „bude odporovat
povaze předmětu kontrolního nákupu“ (např. vrácení výrobku,
který již poplatník neprodává - typicky v případě módního zboží). Důsledkem je pak zánik možnosti odstoupení od smlouvy.)
Č ÁST T Ř ETÍ INFORMAČNÍ
POVINNOSTI

§ 26
Informační povinnost správce daně
(1) Správce daně poskytuje poplatníkovi informace
shromažďované na společném technickém zařízení správce
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 25
Informační povinnost poplatníka
(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně
uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení,
které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje
povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen
umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny
zboží nebo služby.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup
a) rozsah a členění informací poskytovaných podle od-

(2) Obsahem informačního oznámení je

stavce 1 a

b) podmínky a postup pro poskytnutí informací podle

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodá-

odstavce 1.

vající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do
48 hodin.“,eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

(Pozn: poplatník má podle tohoto § právo vědět, jaké údaje o
tržbách správce daně eviduje, aby se je mohl porovnat se
svými údaji – třeba v účetnictví. Dá se předpokládat, že budou platné přístupové údaje stejné jako při tvorbě certifikátu).
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Profex 3/2016
§ 27
Ověření účtenky u správce daně

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro

(1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.

evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dál-

nebo 2 písm. a) nebo b),

kový přístup podmínky a postup pro poskytnutí informací
podle odstavce 1.

b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. c) nebo d).

(Pozn.: Zákazník si bude moci ověřit u správce daně, zda
jeho účtenka byla evidována v EET, protože v běžném režimu by tam měla být do 48 hodin. Jistě tam bude i nějaké tlačítko, kterým bude možné nahlásit (udat), že tam účtenka
není To bude zpočátku pro českého občana docela dobrá
zábava).

(Pozn.: Shrnuto – pokud budete mařit evidenci tržeb, nezašlete
datovou zprávou údaje o tržbě nebo nevystavíte účtenku, můžete dostat pokutu až půl milionu korun, zatímco když vám bude
chybět v obchodě jenom samoudávací cedulička (oznámení),
tak je to jenom za 50 tis. Mnoho problémů asi způsobí formulace odst. 2 písm. a) – zákon zde hovoří pouze o zaslání, nikoliv o
lhůtě. Pokud tedy datovou zprávu odešlete po dvou letech,
podle tohoto § teoreticky pokutu dostat nemůžete, protože jste
data odeslali. Zákon sice na jiném místě hovoří o tom, že jste
povinni data odeslat do 48 hodin či 5 dnů v případě zjednodušeného režimu, ale z tohoto § nelze dovozovat, že porušením
lhůty je naplněna skutková podstata §29 odst. 2 písm. a)., ačkoliv se v důvodové zprávě k zákonu uvádí: „V písmeni a) se
uvádí skutková podstata správního deliktu právnické osoby a
podnikající fyzické osoby, která eviduje tržby, spočívající v
uskutečnění evidované tržby bez řádného a včasného zaslání
údajů o tržbě správci daně. K zaslání údajů tedy musí dojít
řádně a včas (tj. sankcionovatelná je rovněž prodleva). Včas
jsou však zaslané údaje v případě zákonem předvídaném, tj.
např. při výpadku spojení a překročení mezní doby odezvy,
pokud dojde k následnému zaslání v rámci 48 hodinové lhůty“.
Ovšem důvodová zpráva není zákon, to je pouze informace,
jak to zákonodárce zamýšlel.

Č ÁST Č TV R TÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 28
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
do 500 000 Kč.
§ 29
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických
osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo
zmaří evidenci tržeb.

Z důvodové zprávy k zákonu: Při stanovení druhu a výše sankce je nutné přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu.
Mezi kritéria braná při určování druhu a výměry sankce v potaz patří polehčující i přitěžující okolnosti, tedy skutečnosti,
které nejsou rozhodné pro naplnění samotné skutkové podstaty
a které se vztahují k míře ohrožení či porušení objektu útoku,
způsobu spáchání, subjektivním okolnostem netvořícím znak
samotné skutkové podstaty přestupku (v případě zákona o evidenci tržeb přichází k uvážení „motiv“, či „pohnutka“), pachateli a vybraným dalším skutečnostem. Z uvedeného vyplývá, že
s ohledem na zajištění proporcionality uložené sankce je nutné
přihlédnout i k poměrům pachatele, zahrnujících jeho dosavadní činnost a jeho majetkové poměry. Tato kritéria nejsou v
ustanoveních při určování druhu a výměry sankce standardně
výslovně uváděna. Přesto je povinností správního orgánu
k uvedeným kritériím při volbě konkrétního druhu a výměry
sankce bez dalšího přihlížet, a to zejména s ohledem na to, že
sankce nesmí být pro pachatele likvidační. Ustanovení neobsahuje obdobné skutkové podstaty přestupků vztahující se k porušení vybraných povinností při evidenci tržeb poplatníky, kteří
jsou fyzickými osobami, jako ty, které jsou uvedeny v § 29 odst.
2 jako skutkové podstaty správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. Důvodem této absence je, že povinnost evidovat tržby se týká toliko tržeb z podnikání.

(Pozn. z důvodové zprávy k zákonu: V odstavci 1 se uvádí skutková podstata přestupku dopadající na všechny fyzické osoby
spočívající v tom, že jmenované osoby závažným způsobem
reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb, nebo dosažení účelu
evidence tržeb zcela zmaří. K naplnění skutkové podstaty
tedy nepostačí pouhá příprava, či pokus o ztížení, ani reálné
způsobení účinku, který nedosahuje závažné intenzity. Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje zavinění ve formě úmyslu,
který se vztahuje jak k nesplnění zákonné povinnosti, tak ke
ztížení, či zmaření evidence tržeb.
K naplnění uvedené skutkové podstaty může dojít pouze za
předpokladu splnění uvedených kvalifikovaných okolností.
Obsahem skutkové podstaty není specifikace konkrétního způsobu jednání, kterým má být skutková podstata naplněna,
vlastním předpokladem však je, že znaky skutkové podstaty
mohou být bez ohledu na způsob jednání reálně naplněny pouze nejzávažnějšími skutky spočívajícími např. v úmyslné výrobě
a distribuci softwaru způsobilého zajistit obcházení povinností
podle tohoto zákona, nebo jiném jednání splňujícím vymezenou
míru závažnosti. Bez naplnění této míry nemůže být skutek
kvalifikován jako přestupek podle tohoto ustanovení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

Celkově k §29 z důvodové zprávy: Upravují se správní delikty
právnických osob a fyzických osob podnikajících.

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci
daně,
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V odstavci 1 se uvádí skutková podstata správního deliktu
dopadající na všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající bez ohledu na to, zda jsou či nejsou poplatníkem, který
má tržbu evidovat, spočívající v tom, že jmenované osoby
závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb, nebo dosažení účelu evidence tržeb zcela zmaří. K naplnění skutkové podstaty tedy nepostačí pouhá příprava, či pokus
o ztížení, ani reálné způsobení účinku, které nedosahuje závažné intenzity. K naplnění uvedené skutkové podstaty může dojít
pouze za předpokladu splnění uvedených kvalifikovaných okolností. Obsahem skutkové podstaty není specifikace konkrétního
způsobu jednání, kterým má být skutková podstata naplněna,
vlastním předpokladem však je, že znaky skutkové podstaty
mohou být bez ohledu na způsob jednání reálně naplněny pouze nejzávažnějšími skutky spočívajícími např. v úmyslné výrobě
a distribuci softwaru způsobilého zajistit obcházení povinností
podle tohoto zákona, nebo jiném jednání splňujícím vymezenou
míru závažnosti. Bez naplnění této míry nemůže být skutek
kvalifikován jako přestupek podle tohoto ustanovení.
Mj. je tuto skutkovou podstatu za stanovených podmínek
způsobilé naplnit účelové stanovení mezní doba odezvy podle
§ 21 odst. 2.

a) uzavření provozovny nebo
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

(2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností
při evidenci tržeb zruší rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že
pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno. Proti
rozhodnutí o zrušení opatření podle odstavce 1 se nelze odvolat.
(3) Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti provede orgán, který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového místa do provozovny. Je-li
více přístupových míst do provozovny, vyvěsí se rozhodnutí
u všech těchto přístupových míst.
(4) Opatřením podle odstavce 1 nesmí být znemožněn
výkon veřejné moci.
Č ÁST Š ESTÁ
ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ

§ 30
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Správní delikt podle tohoto zákona projednává
a) finanční úřad, nebo
b) celní úřad.

§ 32
Závazné posouzení o určení evidované tržby

(1) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda
je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být
evidována ve zjednodušeném režimu.

(2) Správní delikt projednává ten orgán, který provádí
nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.

(pozn.: tento odstavec není formulován zrovna jednoznačně,
správně by měl znít asi takto „….. je určení, zda platba je či
není evidovanou tržbou nebo zda platba může či nemůže být
evidována ve zjednodušeném režimu.“ Jinak svádí k výkladu
že máte na výběr mezi dvěma možnostmi – buď je platba
evidovanou tržbou nebo může být evidována ve zjednodušeném režimu – což je zřejmý nesmysl. Možná, že úředník vymyslí ještě nějaký formulář, na kterém bude možné žádost
podat).

(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za
správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (Pozn. např. přepětí v elektrické síti, povodeň,

neúmyslný požár apod.)
(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy
se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byl spáchán.

(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí, jímž byla uložena. (Pozn.Splatnost pokuty je
vždy závislá na právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. U
rozhodnutí o pokutě není přípustná předběžná vykonatelnost.
Rovněž není přípustné, aby správní orgán, který pokutu ukládá, stanovil lhůtu odchylnou od zákona - tedy kratší, nebo
delší, než 30 dnů od právní moci rozhodnutí).
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

a) popis platby, která má podléhat posouzení, a
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
(pozn.: Žádost je zpoplatněna „pouze“ částkou 1.000,- Kč
(zákon 634/2004 Sb.- příloha bo 1/o) – ostatní závazná posouzení stojí nadále 10.000,- Kč! Místně příslušný správce daně
vydá rozhodnutí do 15 dnů – v případě pochybností je tedy
třeba žádat včas, nejlépe před zahájením EET).

Č ÁST PÁTÁ
Č ÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY
§ 31
Uzavření provozovny a pozastavení výkonu
činnosti
(1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky,
nařídí okamžité

§ 33
Vztah k daňovému řádu
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném
postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s
výjimkou správních deliktů.
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§ 34
Spolupráce orgánů veřejné moci
Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své působnosti porušení tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prověřování plnění povinností.

2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci
NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47,
c) od prvního dne šestnáctého kalendářního měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce osmnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona všechny tržby
1. z výroby textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků,
zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových,
proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku a
výroby papíru a výrobků z papíru uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 13 až 17,
2. z výroby mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků uvedených v
klasifikaci NACE pod kódem 20.4,
3. z výroby pryžových a plastových výrobků a výroby
ostatních nekovových minerálních výrobků uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 22 a 23,
4. z výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
kromě strojů a zařízení, uvedených v klasifikaci
NACE pod kódem 25,
5. z výroby nábytku a ostatního zpracovatelského
průmyslu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy
31 a 32,
6. z opravy a instalace strojů a zařízení uvedených v
klasifikaci NACE pod kódem 33,
7. ze specializovaných stavebních činností uvedených v
klasifikaci NACE pod kódem 43,
8. z oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost uvedených v klasifikaci
NACE pod kódem 95 a
9. z poskytování ostatních osobních služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 96.

§ 35
Účtenková loterie
(1) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o
věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na
základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na
účtence.
(2) Příslušnou organizační složkou státu k pořádání
účtenkové loterie je Ministerstvo financí.
(3) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní
ceny a na pořízení věcné ceny se hradí ze státního rozpočtu.
(4) Na účtenkovou loterii se nepoužije zákon upravující provozování hazardních her.
§ 36
Vztah k cizímu právu
Evidovanou tržbou není také tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva
státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a
účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných
tržbách.

(Pozn. z důvodové zprávy: zproštění povinností se uplatní pouze za situace, kdy se k dané tržbě, u které se jinak uplatní evidenční povinnost podle zákona o evidenci tržeb, vztahuje mezinárodní smlouva (bez ohledu na způsob jejího formálního pojmenování např. označením „dohoda“), jejíž stranou je Česká
republika a zahraniční stát, na základě které existuje možnost
získat o dané tržbě veškeré informace získané zahraniční evidencí, které by jinak byly zasílány datovou zprávou podle § 19,
a která zároveň nabyla platnosti i účinnosti. Dvojí evidence
tedy nenastává a za stanovených podmínek vzniká povinnost
evidovat ty tržby, o nichž nelze ze srovnatelné evidence podle
cizího práva získat jednu, nebo více informací (údajů) uvedených v § 19. Dále dvojí evidence nenastává v případě, že se na
danou tržbu sice vztahuje srovnatelná evidenční povinnost, z
níž lze získat údaje v § 19 podle mezinárodní smlouvy, avšak
podle mezinárodní smlouvy, která dosud nenabyla platnosti
nebo účinnosti.)

(2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20.
prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.
(3) Vláda může stanovit nařízením, že některé tržby
nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami.

§ 37
Dočasně vyloučené tržby
(1) Evidovanými tržbami dočasně nejsou
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a
stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod
kódy 55 a 56,
b) od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou
1. ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 a

Pozn.: Tento nenápadný odstavec je poměrně závažný, alespoň dle důvodové zprávy k zákonu, kde se praví:
„Odstavec 3 upravuje zvláštní přechodný režim u poplatníků,
u nichž dochází k dřívějšímu vzniku povinnosti evidovat pouze
ve vztahu k typové části přijímaných tržeb. U těchto poplatníků
by nutnost vnitřního přizpůsobení režimu evidence ve vztahu k
této části tržeb s ohledem na nároky kladené na pořízení technické infrastruktury fakticky znamenala nutnost kompletní přípravy k dřívějšímu plnění všech povinností vyplývajících ze
zákona o evidenci tržeb.
S ohledem na to se stanovuje, že tržby poplatníků, u kterých
dočasně představuje objem
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tržeb, které mají být evidovány, pouze malou část tržeb, které
nakonec evidovány budou, budou z evidence tržeb vyňaty.

1.12.2016, protože povinnost evidence se týká poplatníka a
nikoliv jen jeho jedné provozovny, co by znamenalo „nutnost
kompletní přípravy k dřívějšímu plnění všech povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.“

V tomto kontextu je klíčové posoudit skladbu jednotlivých
činností ve zdaňovacím období, které předchází zdaňovacímu
období, v rámci kterého se vynětí tržeb dle tohoto ustanovení
řeší.
Po tomto rozdělení činností se jednotlivé tyto činnosti rozdělí
dle toho, zda jsou v daném okamžiku, ve kterém se aplikace
odstavce 3 zkoumá, činnostmi, z nichž jsou tržby dočasně
vyňaty, nebo činnostmi, z nichž se tržby evidují. Následně se
zkoumají dvě uvedená kritéria, a to, zda tržby, které se evidují,
překročily či nepřekročily za předchozí zdaňovací období
částku 2 000 000 Kč a zda procentuální vyjádření tržeb, které
se mají evidovat, přesahuje či nepřesahuje 20 % součtu tržeb,
které se mají evidovat, a tržeb, které se dočasně neevidují (do
tohoto součtu se nezahrnují tržby, které nejsou evidovanými
tržbami - tj. nenaplní definici dle § 4 nebo nejsou evidovanými tržbami podle § 12).

Tržby z prodejen jsou dle tohoto zákona do 1.3.2017 dočasně
vyňaty, tržby z hospody se od 1.12.2016 evidují. Tržby, které se
evidují (tedy tržby z hospody), nepřesáhly za zdaňovací období
2015 částku 2.000.000 Kč (jsou 150.000,- Kč). Tím je splněna
první podmínka.
Druhou podmínkou je, aby procentické vyjádření tržeb, které se
evidovat mají, nepřesáhlo 20% součtu tržeb, které se mají evidovat a které se dočasně neevidují. Tedy budeme zkoumat poměr 150.000,- Kč k součtu (150.000 + 2.000.000). Výpočtem
zjistíme, že je tento podíl 6,98%. Hranice 20% tedy překročena
není a podnikatel tak splnil obě kritéria.
Pokud by podnikatel splnil pouze jednu z uvedených podmínek,
lze dovozovat, že by EET musel zavést ve všech svých provozovnách, tedy i těch, kterých se bude EET týkat až od 1.3.2017.
Nicméně se stále jedná pouze o informace z důvodové zprávy,
ze samotného §37 odst. 3 nic takového nevyplývá. Lze tedy
očekávat nějaké závazné stanovisko, např. formou pokynu MF
nebo v paragrafu zmíněným vládním nařízením, protože firem,
které mají více oborů podnikání s různým datem povinnosti
zavedení EET nebude málol.

Jestliže poplatník splní obě uvedená kritéria, jsou všechny jeho
tržby, které měl evidovat z evidování po dobu splnění těchto
kritérií vyňaty. Výsledek posuzování vzniku evidenční povinnosti poplatníka z hlediska dočasného vynětí vybraných tržeb
se tak s ohledem na obsah tohoto ustanovení bude měnit v situaci, kdy dochází k „náběhu“ další fáze zákona, tj. zahrnutí
dalšího okruhu činností mezi činnosti, z nichž jsou tržby evidovanými tržbami. Dále se výsledek posuzování může změnit na
začátku nového zdaňovacího období, a to díky „aktualizaci“
období, v rámci něhož se poměr jednotlivých činností posuzuje.
Konec citace důvodové zprávy k zákonu.

Č ÁST OS MÁ
ÚČINNOST
§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s
výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, která nabývají
účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
V z. Jermanová v. r.Zeman v. r. Sobotka v. r.

Příklad: Podnikatel, který má 5 provozoven (prodejen) s výpočetní technikou, provozuje také malou vesnickou hospodu.
Tržby z provozu hospody měl 150.000,- Kč za zdaňovací období 2015, tržby z maloobchodních prodejen byly za rok 2015
35.000.000,- Kč.
Protože tržby ze stravovacích zařízení podléhají EET dle tohoto zákona od 1.12.2016, znamenalo by to, že by musel EET
zavést také ve všech prodejnách s výpočetní technikou od

1.4.

Obecný postup poplatníka před zavedením EET

1. Ujasníte si, zda se na vás EET vůbec bude vztahovat:
- Jste poplatníkem daně z příjmů fyzických osob
nebo právnických osob podle §3?
- Máte evidované příjmy podle §4 které zakládajíc
rozhodný příjem podle §5?

buď navštívíte osobně libovolný finanční úřad (či
váš zplnomocněný zástupce) a dostane autentizační údaje v zalepené obálce nebo požádáte o
autentizační údaje na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a
autentizační údaje obdržíte do datové schránky.
6. Přihlásíte se na portál správně daně autentizačními údaji, které si budete muset následně změnit (jméno a heslo)
7. Po přihlášení na portál správce daně zaevidujete
své provozovny (nebo pokladní místa), podle toho, kolik budete chtít mít evidenčních míst (klidně
buď jedno za celou firmu nebo pro každou kasu
zvlášť – provozovnou je i přenosný stánek či internetový obchod). Každé provozovně bude přiděleno unikátní identifikační číslo, které se objeví
i na účtence.
8. K zaevidovaným provozovnám si vytvoříte certifikáty a to patně také podle druhu technického vybavení, které budete pro EET používat (jiný certi-

Pokud ne, nic vás dále nezajímá
2. Jsou vaše tržby pouze za vyloučené činnosti dle
§12?
Pokud ano, nic vás dále nezajímá.
3. Podle kódů NACE zjistěte, do které fáze (etapy)
vaše činnost spadá. Tím se také řídí termín, od
kdy musíte EET zavést.
4. Nejméně 3 měsíce před zavedením EET se začněte zajímat o technické a programové vybavení k EET.
5. Požádejte o autentizační údaje (jméno a heslo)
pro přístup na portál správce daně.
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fikát bude patrně pro mobilní aplikace či tablety a
jiný pro počítače).
9. Certifikát nahrajete dle pokynů dodavatele technického či programového vybavení k EET do zařízení.

1.5.

10. Toto vše musíte stihnout před zaevidováním první tržby v rámci jednotlivých fází EET, avšak
nejdříve po 1.9.2016.
Zkušební provoz celého systému je plánován od
1.11.2016 a podnikatelé spadající do první fáze
si tak budou moci vyzkoušet provoz měsíc nanečisto.

Technické vybavení pro EET

a) Nevlastníte doposud žádné technické vybavení
pro evidenci tržeb, maximálně tak kalkulačku a
prodejní doklady jste na vyžádání psali ručně.

dodavatele programového vybavení o úpravu
programu. Typickým představitelem této kategorie jsou např. restaurační dotykové terminály pro
objednávání jídla a tisk účtenek.

V tomto případě pro vás bude plně dostačující
skutečně pouze základní vybavení – např. tzv.
tablet s připojením na internet a malá tiskárna
pro tisk účtenek. V nouzi bude využitelný i „chytrý“ mobilní telefon – zde je ovšem problém
s ergonomií ovládání – vše je malé, zadávání
údajů bude mít větší chybovost, při vysoké hladině světla jsou údaje na mobilu nečitelné. Většinou jej stejně jako tiskárnu (i když se vyrábí i tiskárny bateriové) budete muset mít mobil (i tablet)
připojený do elektrické sítě, protože stálé připojení na bezdrátový internet bude na baterii velmi
náročné.

V každém případě si při nákupu nového vybavení
dávejte pozor na různé „podnikatele“, kteří již
dnes nabízení koupi zařízení za 2.000,- Kč, ale
zároveň budou chtít dalších několik set až tisíc
korun měsíčně jako paušál za provozování zařízení. Může to vyjít potom velmi draho, zvláště při
podpisu smlouvy – nejdůležitější a nejdražší věci
jsou v těchto smlouvách psány malými písmenky.
A hlavně zase tolik s nákupem nového vybavení
(zvláště pro evidenci v malém rozsahu), nepospíchejte. Zatím je nabídka zařízení pro EET
velmi malá, ale bude se velmi rychle rozrůstat
s blížícím se termínem 1.12.2016 pro první etapu. Pro druhou etapu doporučuji začít s nákupem
zařízení k EET v lednu 2017. Ceny vlivem konkurence na trhu budou spíše klesat.

b) Vlastníte již zařízení pro tisk účtenek – pokladnu.
Pokud to není pokladna stará 20 let, informujte
se u dodavatele pokladny, zda je možné ji vybavit přístupem na internet a upravit tisk účtenek
podle požadavků zákona.

Většina čtenářů tohoto časopisu bude zavádět
EET patrně až ve druhé fázi (etapě) a do té doby
bude k dispozici daleko více informací, než dnes.

c) Vlastníte zařízení pro tisk účtenek, které je postaveno na základech běžného počítače. V tom
případě nebude patrně problém, stačí požádat

Ing. Jaroslav Kortus (profex@profex.cz)
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Účtový rozvrh pro rok 2016
ZEIS – aktualizováno k 30.4.2016 s vyznačením změn
(pro subjekty v působnosti vyhlášky 500/2002 Sb.)
Použité zkratky :
ZDP: zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ZDPH: zákon 235/2004 Sb., o DPH, ZoR : zákon 593/1992 Sb., o rezervách ...,
ZÚ: zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, VÚ: vyhláška 500/2002 Sb.NOZ: zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Použité zákony
jsou uváděny ve znění platném pro popisované období. Změny jsou zobrazeny kurzivou, neplatné účty jsou přeškrtnuté.
Dodržení tohoto účtování zajistí správné naplnění řádků Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát.
Na účtech skupiny 01 a 02 se účtuje: 0xx xx0: daňová vstupní cena (§ 29 ZDP) 0xx xx9: korekce na účetní pořizovací cenu (§ 25 ZÚ)

0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
012 00x - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 00x - Software
014 00x - Ocenitelná práva
017 100 - Goodwill při nákupu
017 900 - Goodwill při vkladu či přeměně
019 000 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (OdlNM), např.
technická zhodnocení pronajatého nehmotného
majetku či drobného nehmotného majetku, pokud o
nich není účtováno na předešlých účtech
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
021 00x - Stavby; otvírky nových lomů, otvírky nových lomů,
pískoven a hlinišť; technické rekultivace; byty a
nebytové prostory jako samostatné jednotky
022 00x - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
bez rozlišení
022 01x - Předměty z drahých kovů
022 04x - Pracovní stroje a zařízení
022 05x - Přístroje a zvláštní technická zařízení
022 06x - Dopravní prostředky
022 07x - Inventář
022 080 - Odepisovaný DdlHM pořízený do roku 2001
025 09x - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Zvířata základního stáda
Skupina zvířat
026 11x - Skot - základní stádo
1211
026 12x - Plemenní býci
121200
026 20x - Prasata - základní stádo
1221,1222
026 30x - Ovce a kozy - zákl. stádo 109220,1231 a 2
026 40x - Plemenní a dostihoví koně 1193,124
026 41x - Tažná zvířata
1191,1192,1194
026 60x - Husy a houseři chovní
106330
026 70x - Ostatní hospodářsky využívané chovy (mufloni,
daňci, jeleni, pštrosi apod.)
027 Oceňovací rozdíl a jiný dlouhodobý majetek
027 100 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku při nákupu
027 900 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku při vkladu či
přeměně
029 00x - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (nerozlišen)
029 2xx - Ložiska nevyhrazeného nerostu
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031 000 - Pozemky
032 000 - Umělecká díla a sbírky
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek a pořizovaný
dlouhodobý finanční majetek

041 100 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
dodavatelsky
041 700 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného
majetku
041 9xx - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve
vlastní režii
042 100 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
dodavatelsky
042 300 - Pořízení zvířat základního stáda
042 7xx - Nedokončené technické zhodnocení odpisovaného
majetku a pronajatého majetku
042 9xx - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve
vlastní režii
043 xxx - Pořízení dlouhodobého. finančního majetku
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051 xxx - Poskytnuté zálohy na dlNM
052 xxx - Poskytnuté zálohy na dlHM
053 xxx - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 xx0 - Podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem nabývací hodnota
062 xx0 - Podíly v podnicích s podstatným vlivem - nabývací
hodnota
063 xx0 - Realizovatelné cenné papíry a podíly - nabývací
hodnota
Pozn: {06x xx9 - Korekce daňové nabývací hodnoty podílu (§ 24
odst. 7 ZDP) k účetní pořizovací ceně (§ 25 ZÚ)

06x 9xx - Cenné papíry v umořovacím řízení.}
065 xxx - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 000 až 066 499 - Zápůjčky a úvěry podnikům ve
skupině s rozhodujícím vlivem (více než 50%)
066 500 až 066 999 - Zápůjčky a úvěry podnikům ve
skupině s podstatným vlivem (více než 20 až
50%)
067 xxx - Ostatní zápůjčky úvěry osobám s nepodstatným
vlivem a ostatním osobám
069 xxx - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069 900 - Daňová ZC majetku při pachtu podniku
069 910 - Korekce k 069 900 na účetní stav
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Na účtech skupiny 07 a 08 se účtuje:
0xx xx0 : daňové oprávky (§30, §32a ZDP)
0xx xx9 : korekce na účetní oprávky (rozdíl mezi daňovými a
účetními oprávkami)
072 000 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a
vývoje
073 00x - Oprávky k softwaru
074 00x - Oprávky k ocenitelným právům
077 100 - Oprávky ke Goodwill na 017100
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077 909 - Oprávky ke Goodwill na 017900
079 00x - Oprávky k jinému dlNM
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 00x - Oprávky ke stavbám
082 00x - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům
movitých věcí bez rozlišení
082 01x - Oprávky k předmětům z drahých kovů
082 04x - Oprávky k pracovním strojům a zařízením
082 05x - Oprávky k přístrojům a zvláštním zařízením
082 06x - Oprávky k dopravním prostředkům
082 07x - Oprávky k inventáři
082 080 - Oprávky k 022080
085 090 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 11x - Oprávky k základnímu stádu - dojnice
086 12x - Oprávky k základnímu stádu - býci
086 20x - Oprávky k základnímu stádu - prasata
086 30x - Opr. k zákl. stádu - kozy, berani, bahnice
086 40x - Oprávky k plemenným a dostihovým koním
086 41x - Oprávky k tažným zvířatům (koně, voli, osli)
086 60x - Oprávky k drůbeži - hejnu hus
086 70x - Oprávky k ostatním hospodářsky využívaným
chovům
087 100 - Oprávky k oceňovacím rozdílům k nabytému
majetku při nákupu
087 909 - Oprávky k oceňovacím rozdílům k nabytému
majetku při vkladu či přeměně
089 000 - Oprávky k jinému dlHM
089 200 Oprávky k ložiskům nevyhrazeného nerostu
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 Opravné položky k dlouh. nehm. majetku
091 2xx - Opravná položka k nehmotným výsledkům
výzkumu a vývoje
091 3xx - Opravná položka k software
091 4xx - Opravná položka k ocenitelným právům
091 9xx - Opravná položka k ostatnímu dlNM
092 Opravné položky k dlouh. hm. majetku
092 1xx - Opravná položka ke stavbám
092 2xx - Opravná položka k samost. movitým věcem a
souborům movitých věcí bez rozlišení
092 21x- Opravná položka k předmětům z drahých kovů
092 24x - Opravná pol. k prac. strojům a zařízením
092 25x - Opravná položka k přístrojům a zvláštním
technickým zařízením
092 26x - Opravná položka k dopr. prostředkům
092 27x - Opravná položka k inventáři
092 31x - Opravná položka k pozemkům
092 32x - Opravná pol. k uměleckým dílům a sbírkám
092 5xx - Opravná položka k pěstitelským celkům trvalých
porostů
092 6xx - Opravná položka ke zvířatům zákl. stáda
092 9xx - Opravná položka k ostatnímu hmotnému dlM
093 xxx - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému
nehmotnému majetku
094 xxx - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému
hmotnému majetku
095 1xx - Opravná položka k poskytnutým zálohám na
dlouhodobý nehmotný majetek
095 2xx - Opravná položka k poskytnutým zálohám na
dlouhodobý hmotný majetek
095 3xx - Opravná položka k poskytnutým zálohám na
dlouhodobý finanční majetek
096 Opravné položky k finančnímu majetku
096 1xx - Opravná položka k podílovým cenným papírům a
podílům v podnicích s rozhodujícím vlivem
096 2xx - Opravná položka k podílovým cenným papírům a
podílům v podn. s podstatným vlivem
096 3xx - Opravná položka k realizovatelným cenným
papírům a podílům
096 4xx - Opravná položka k pořízení dlouhodobého
finančního majetku (043)
096 5xx - Opravná položka k dlužným cenným papírům na
065.
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096 61x - Opr. položka k zápůjčkám podnikům ve skupině
s rozhodujícím vlivem (k 066000 až 066499)
096 62x – Opr. Položka k zápůjčkám s podstatným vlivem
(k 066500 až 066999)
096 7xx - Opravná položka k ostatním zápůjčkám (k účtu
067)
096 9xx - Opravná položka k ostatnímu dlouhodobému
finančnímu majetku

1 - ZÁSOBY
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
111 112 - Pořízení materiálu
111 124 - Pořízení zvířat
112 - Materiál na skladě
skupina zásob
112 010 - Nakoupená osiva a sadba
31
112 020 - Nakoupená hnojiva a vejce do líhní 32
112 040 - Chemické ochranné prostředky
34
112 050 - Nakoupená krmiva a steliva
35
112 070 - Stavební materiál
40-46,49
112 080 - Náhradní díly
60-89
112 090 - Učební pomůcky na skladě
91
112 100 - DKP na skladě
48
112 110 - Obaly
39
112 120 - Pracovní oděvy, obuv a OOPP
59
112 130 - Léky a dezinfekční prostředky
47
112140 – Drahé kovy
92
112 150 - Druhotné suroviny z likvidace zásob 93
112 190 - Ostatní materiál
37,50-52,
56-58,90
112 200 - Potraviny v závodních jídelnách
38
112 500 - Suroviny pro výrobu
53-55
112 610 - Pohonné látky
33
112 620 - Paliva
36
112 999 - Vedlejší náklady na pořízení zásob 99
119 000 - Materiál na cestě
12 – Zásoby vlastní činnosti
121 - Nedokončená výroba
121 100 - Nedokončená RV pro sklizeň běžného roku
121 200 - Nedokončená RV pro sklizeň příštích let
121 300 - Nedokončená nezemědělská výroba
121 500 - Nedokončená výroba pomocných činností
121 600 - Nedokončená výroba stavebních činností
122 - Polotovary vlastní výroby
122 xxx - Polotovary vlastní výroby
123 - Vlastní výrobky
Skupina zásob
123 100 - Výrobky rostlinné výroby
21
123 200 - Výrobky živočišné výroby
22
123 300 - Výrobky nezemědělské výroby
23
123 400 - Výrobky lesní výroby a vyrobené víno 28
123 500 - Výrobky pomocných činností
24-26
123 600 - Výrobky stavebních činností
29
124 - Zvířata
Skupina zvířat
124 100 - Skot - mimo zákl. stáda 101,11921,12123
124 200 - Prasata - mimo zákl. stáda 102,122101
124 300 - Ovce a kozy - mimo základního stáda
103,10920,10921,1093, 1233
124 400 - Hříbata
104,108
124 500 - Kožešinová zvířata
105
124 600 - Drůbež - mimo zákl. st. 106 mimo 10633
124 700 - Ryby
107
124 900 - Ostatní
1091
13- Zboží
131 000 - Pořízení zboží
132 100 - Zboží ve skladech
132 101 - DPH zboží ve skladech
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132 102 - Rabat zboží ve skladech
132 200 - Zboží v maloobchodních jednotkách
132 300 - Zboží a potraviny v rest. stravování
132 999 - Vedlejší náklady ke zboží
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139 000 - Zboží na cestě
15- Poskytnuté zálohy na zásoby
150 xxx - Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám
191 xxx - Opravná položka k materiálu
192 xxx - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 xxx - Opr. položka k polotovarům vlastní výroby
194 xxx - Opravná položka k výrobkům
195 xxx - Opravná položka ke zvířatům
196 xxx - Opravná položka ke zboží
197 xxx - Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby
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257500 až 257 999 – Směnky k inkasu od ovládaných
nebo ovládajících osob
259 xxx - Pořizování krátkodobého finančního majetku
26 – Převody mezi finančními účty
261 xxx - Peníze na cestě (mezi pokladnami)
261 2xx - Převody mezi bankami či mezi bankou a pokladnou
261 3xx - Směnky na cestě
29 – Opravné položky ke krátkodobému
finančnímu majetku
291 000 až 291 499 -Opravná pol. ke krátkodobému
finančnímu majetku (k účtu 251000až
251499,253,255,256, 257000-257499)
291 500- 291 999 - Opravná položka ke krátkodobému
finančnímu majetku (251500-251999 a 257500257999)

3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY
2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ
MAJETEK A PENĚŽNÍ
PROSTŘEDKY
21 - Peněžní prostředky v pokladně
211 xxx - Pokladna v Kč
211 9xx - Valutové pokladny
213 - Ceniny
213 1xx - Telefonní karty
213 2xx - Poštovní známky
213 5xx - Stravenky (SYAS apod.)
213 7xx - Kolky
213 8xx - Dálniční známky
213 9xx - Ostatní ceniny
22 – Peněžní prostředky na účtech
221 xxx - Bankovní účty
221 7xx - Termínované vklady
221 8xx - Kontokorentní účty
221 9xx - Devizové účty
23 – Krátkodobé úvěry
231 xxx - Krátkodobé bankovní úvěry
231 7xx - Krátkodobé bankovní úvěry od zahraničních
subjektů
231 8xx - Krátkodobé bankovní úvěry od subjektů,
podílejících se více než 25 % na kapitálu či kontrole
232 xxx - Eskontní úvěry
24 – Krátkodobé finanční výpomoci
241 xxx - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 xxx - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
249 7xx - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci od
zahraničních subjektů
249 8xx - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci od subjektů,
podílejících se více než 25% na kapitálu či kontrole
25 – Krátkodobý finanční majetek
251 000-251 499- Majetkové cenné papíry k obchodování
ostatní
251 500 -251 999 – Majet. cenné papíry k obchodování
v ovládaných nebo ovládajících osobách
251 9xx - Majet. cenné papíry v umořovacím řízení
252 xxx - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 xxx - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 000 až 299 - Vlastní dluhopisy krátkodobé
255 4xx - Vlastní dluhopisy dlouhodobé
256 xxx - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku
držené do splatnosti
257 000 AŽ 257 499 - Směnky k inkasu od ostatních osob
(neovládaných)

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
311 000 až 311 499 - Odběratelé - krátkodobé
pohledávky
311 64x - Pohledávky za smluvní úroky a pokuty
311 9xx - Odběratelé - dlouhodobé pohledávky
313 000 až 313 899 - Pohledávky za eskontované
cenné papíry - krátkodobé
313 900 až 313 999 - Pohledávky za eskontované
cenné papíry - dlouhodobé
314 000 až 314 799 - Poskytnuté zálohy na služby
krátkodobé
314 900 až 314 999 - Poskytnuté zálohy na služby
dlouhodobé
315 000 až 315 599 - Ostatní pohledávky - krátkodobé
315 66x - Pohledávky z nesplacených úroků
315 900 až 315 999 - Ostatní pohledávky - dlouhodobé
32 – Závazky (krátkodobé)
321
Dodavatelé
321 54x - Závazky ze smluvních úroků a pokut
322 xxx - Směnky k úhradě
324 xxx - Přijaté zálohy z obchodních vztahů
325
Ostatní závazky
325 200 - Závazky 36 měs. po splatnosti (dodanit!!)
325 56x - Závazky z nesplacených úroků
325 890 - Závazky z úroků z podílových listů
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 000 - Zúčtování se zaměstnanci z modulu Mzdy
331 976 - Bezhotovostní výplata mzdy
333 000 až 899 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
333 600 - Úsporné zaměstnanecké vklady (Podniková
spořitelna)
333 913 - Zaokrouhlení na desetikoruny
333 914 - Haléřové vyrovnání
333 919 - Náhrady cestovních výdajů a ostatní náhrady
333 999 - Převod z podnikového spoření při bezhotovostním
výběru (Podniková spořitelna)
335 000 až 335 799 - Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům
- krátkodobé
335 800 až 335 899 - Ostatní pohl. vůči zaměstnancům –
dlouhodobé.
335 905 - Srážky za škody způsobené organizaci (DM 520,
578 - srážka náhrady za škodu).
335 907 - Zápůjčky z FKSP (537-Půjčky z FKSP, 530-Půjčky
podnikové)
335 910 - Srážky ve prospěch organizace (DM 550 až 559 –
záloha v naturální formě, DMZ 563 –srážky za
naturálie)
335 911 - Přeplatky a storno přeplatků z minulého měsíce
(DMZ 565)
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335 912 - Ostatní jednorázové srážky (DMZ 564-srážka za
telefony, 570-srážka bez souhlasu, 577- srážka
přeplatku náhrady DPN)
335 915 - Srážky podnikového spoření (DMZ 573-doplatek
podniková spořitelna, 574-část mzdy do podnikové
spořitelny)
335 916 - Srážky za ubytování (DMZ 560-ubytování)
335 917 - Srážky za stravování (DMZ 561-za stravování)
335 918 - Srážky za dopravu (562-srážky doprava)
336 100 - Srážky zdravotního pojištění
336 190 - Ostatní zúčtování se zdravotními pojišťovnami
(pokuty a penále)
336 200 - Zúčtování s orgánem sociálního pojištění
nárok pracovníků - MD
odvod pracovníků - Dal
336 290 - Ostatní zúčtování s orgánem sociálního pojištění
(pokuty a penále)
34 – Zúčtování daní a dotací
341 100 - Daň z příjmů PO - zálohy a vyúčtování
341 200 - Daň z příjmů PO - zálohová srážková daň (např. z
úroků dle §36/6 ZDP)
342 100 - Daň z příjmů FO dle §6 ZDP - zálohová
342 300 - Srážková daň, zajištění daně
342 400 - Srážková daň z modulu Majetkové podíly
342 500 - Srážková daň z modulu Mzdy
343 010 - DPH 10% - běžný měsíc
343 015 - DPH 15% - běžný měsíc
343 021 - DPH 21 %- běžný měsíc
343 110 - DPH 10 % - režim přenesení daňové povinnosti
343 115 - DPH 15 % - režim přenesení daňové povinnosti
343 121 - DPH 21% - režim přenesení daňové povinnosti
343 210 - DPH 10% - vratka zahraničním FO
343 215 - DPH 15% - vratka zahraničním FO
343 221 - DPH 21% - vratka zahraničním FO
343 310 - Odložená DPH 10 %
343 315 - Odložená DPH 15 %
343 321 - Odložená DPH 21 %
343 410 - DPH 10 % - povinnost přiznat daň
343 415 - DPH 15 % - povinnost přiznat daň
343 421 - DPH 21 % - - povinnost přiznat daň
343 8mm - DPH - výsledný daňový vztah vůči finančnímu
orgánu za jednotlivé měsíce
343 9mm - Daň z přidané hodnoty - nadměrný odpočet za
jednotlivé měsíce
345 1mm - Spotřební daň - daňový závazek
- dle měsíců
345 2mm - Spotřební daň - nárok na vrácení
- dle měsíců
345 5xx - Silniční daň
345 6xx - Daň z nemovitostí
345 7xx - Daň z nabytí nemovitých věcí
345 920 - Dědická daň
345 930 - Odvody do st. rozpočtu namísto povinného
zaměstnávání pracovníků se ZPS
345 980 - Platby poplatků (za znečištění apod.)
346 xxx - Dotace ze státního rozpočtu
346 000 až 346 499 - Neinvestiční dotace
346 500 až 346 999 - Investiční dotace
347 xxx - Ostatní dotace
35 – Pohledávky za společníky
351 000 až 351 399 - s rozhodujícím vlivem, krátkodobé
351 400 až 351 499 - s rozhodujícím vlivem, dlouhodobé
351 500 až 351 899 - s podstatným vlivem,
krátkodobé
351 900 až 351 999 - s podstatným vlivem,
dlouhodobé
353 xxx - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
353 000 - Nesplacené vklady (Majetkové podíly)
353 100 - Splacení ups. kapitálu dlM (EM, DP 17, 18)
353 200 - Splacení ups. kapitálu zásobami
353 300 - Splacení ups. kapitálu zvířaty (ZV, DP 34)
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354 000 až 354 899 - Pohledávky za společníky při úhradě
ztráty - krátkodobé
354 900 až 354 999 - Pohledávky za společníky
při úhradě ztráty - dlouhodobé
355 000 až 355 899 - Ostatní pohl. za společníky krátkodobé
355 900 až 355 999 - Ostatní pohl. za společníky dlouhodobé
358 000 až 358 899 - Pohledávky k účastníkům sdružení krátkodobé
358 300 - Předání zvířat do sdružení (ZV, DP 62)
358 900 až 358 999 - Pohledávky k účastníkům
sdružení - dlouhodobé
36 – Závazky ke společníkům
361 000 až 361 499 - Závazky k podnikům ve skupině - s
rozhodujícím vlivem 50% a více
361 500 až 361 999 - Závazky k podnikům ve skupině - s
podstatným vlivem 20-50%
364 000 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
(Mzdy, Majetkové podíly)
365 xxx - Ostatní závazky ke společníkům
366 xxx - Závazky ke společníkům a členům družstva ze
závislé činnosti (Mzdy)
367 xxx - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů
a vkladů
367 000 - Úhrada nepeněžního vkladu zvířaty
367 100 - Úhrada nepeněžního vkladu DlM
368 xxx - Závazky k účastníkům sdružení
368 300 - Závazky ze sdružení zvířat (modul Zvířata DP 32)
37 – Jiné pohledávky a závazky
371 000 až 371 899- Pohledávky z prodeje podniku krátkodobé
371 9xx - Pohledávky z prodeje podniku - dlouhodobé
372 xxx - Závazky z koupě podniku
373 000 až 373 399 - Pohledávky z pevných termínových
operací krátkodobé
373 4xx - Pohledávky z pevných termínových operací
dlouhodobé
373 500 až 373 999 - Závazky z pevných termínových
operací
374 xxx - Pohledávky z pronájmu
375 000 až 375 899 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů krátkodobé
375 9xx - Pohledávky z emitovaných dluhopisů - dlouhodobé
376 xxx - Nakoupené opce
377 xxx - Prodané opce
378 xxx - Jiné pohledávky
378 1xx - Jiné poskytnuté zálohy
378 2xx - Pohledávky z přeúčtování výdajů
378 3xx - Přijaté pohledávky z postoupení
378 400 až 378 599 - Jiné pohledávky - krátkodobé
378 6xx - Pohledávky za dceřinými společnostmi z titulu
kapitálového
378 64x - Nezapsané upsané vklady do základního kapitálu
dceřiných společností
378 65x - Pohledávky za podílem na zisku
378 700 - Neproplacené dotace podle rozhodnutí o poskytnutí
dotace
378 8xx - Pohledávky z náhrad škod
378 900 až 378 999 - Jiné pohledávky - dlouhodobé
379 xxx - Jiné závazky (celnice, soudy, příslušenství daní,
zákonná pojištění apod.)
379 1xx - Jiné přijaté zálohy
379 2xx - Platby platební kartou do jejich vyúčtování bankou
379 810 - Závazky z postoupených pohledávek (Majetkové
podíly)
379 9xx - Jiné závazky z modulu Mzdy
379 902 - Výživné (DMZ 521 až 523)
379 904 - Vykonatelná rozhodnutí (DMZ 524 až 527, 539)
379 906 - Splátky půjček zaměstnanců (DMZ 536)
379 908 - Pojištění (DMZ 528)
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379 915 - Spoření (DMZ 572,575)
379 916 - Ostatní srážky pro cizí (DM 571-odbory, 580nájemné cizí)
379 920 - Penzijní připojištění (DMZ 529)
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381 xxx - Náklady příštích období
381 562 - Časově rozlišené nákladové úroky
381 8xx - První zvýšená splátka leasingu
382 xxx - Komplexní náklady příštích období
383 xxx - Výdaje příštích období
383 562 - Časově rozlišené nákladové úroky
384 xxx - Výnosy příštích období
384 662 - Časově rozlišené výnosové úroky
385 xxx - Příjmy příštích období
385 662 - Časově rozlišené výnosové úroky
388 xxx - Dohadné účty aktivní
388 662 - Časově rozlišené výnosové úroky
388 700 – Neproplacené dotace
388 99x - Dohadné účty aktivní dlouhodobé
389 xxx - Dohadné účty pasivní
389 562 - Časově rozlišené nákladové úroky
389 920 - Nevyfakturované nákupy z modulu Zásoby
389 99x - Dohadné účty pasivní dlouhodobé
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům
a vnitřní zúčtování
391 xxx - Opravná položka k pohledávkám
391 1xx - Opravná položka ke krátkodobým pohledávkám
z obch. styku (účty sk. 31, vyjma 31x9xx)
391 14x - Opravná položka ke krátkodobým zálohám na
účtu 3140xx až 3148xx
391 21x - Opravná položka ke krátkodobým pohledávkám
ke společníkům a sdružení (účty 3540xx až
3548xx, 3550xx až 3558xx, 3580xx až 3588xx,
398)
391 22x - Opravná položka k sociálnímu zabezpečení
391 23x - Opravná položka k daňovým pohledávkám a
dotacím (účty 341,342,343,345,346,347)
391 24x - Opravná položka k pohledávce z prodeje
podniku (účet 3710xx až 3718xx)
391 25x - Opravná položka ke krátkodobým pohledávkám
v podnicích s rozhodujícím vlivem (účet 3510 až
3513)
391 26x - Opravná položka ke krátkodobým pohledávkám
v podnicích s podstatným vlivem (účet 3515 až
3518)
391 27x - Opravná položka k jiným krátkodobým
pohledávkám (účet 3350xx až 3357xx,3359xx,
3730xx až 3733xx, 374, 3750xx až 3758xx,
3780xx až 3788xx)
391 28x - Opravná položka k poskytnutým zálohám (3781xx)
391 3xx - Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám
z obchodního styku
(účty 3119,3129,3139,3149,3159)
391 34x- Opravná položka k dlouhodobým zálohám na
účtu 3149xx
391 41x - Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám
ke společníkům a sdružení (účty
3549,3559,3589)
391 42x - Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám
v podnicích s rozhodujícím vlivem (účet 3514)
391 43x - Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám
v podnicích s podstatným vlivem (účet 3519)
391 44x - Opravná položka k jiným dlouhodobým
pohledávkám (k účtu 3358xx, 3719xx,3734xx,
3759xx,3789xx)
Doporučená konvence opr. pol. k pohledávkám:
391 xx1 - Opravné položky k pohledávkám za podniky
v konkurzním řízení (§8 ZoR)
(souvztažně k 558100 a 558190)
391 xx2 - Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám
(§8a ZoR) (souvztažně k 558200 a 558290)
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391 xx3 - Opravné položky k nepromlčeným
pohledávkám (§8c ZoR)
(souvztažně k 558300 a 558390)
391 xx9 - Opravné položky účetní (v souvztažnosti s 5599xx a
55999x)
395 xxx - Vnitřní zúčtování
395 211 - Výplata finančních prostředků (Majetkové podíly DP
55,65)
395 311 - Hodnota pohledávky pro zápočet (Majetkové podíly
DP 57,67)
395 343 - DPH z modulu Majetkové podíly
395 9xx - Spojovací účty ze subsystémů
395 91x - Majetek
395 912 - Zůstatková cena restitucí IM a zůstatková
cena mank a škod na majetku
395 913 - Pořizovací cena nakoupeného
EDNM, zařazeného modulem Majetek
395 919 - Vnitřní zúčtování z modulu Evidence
majetku
395 92x - Zásoby
395 920 - Počáteční stav (DP 01)
395 924 - Restituce zásob (DP 86, 87)
395 925 - Převody výrobků (DP 80,81)
395 928 - Převody materiálu (DP 80,81)
395 93x - Zvířata
395 930 – Převody a přeřazení mladých zvířat (DP
40,42,80,82)
395 931 - Počáteční stav zvířat (DP 01)
395 932 - Restituce dospělých zvířat (DP 77)
395 938 - Převody a přeřazení dospělých zvířat (DP
40,42,80,82)
395 939 - Restituce mladých zvířat (DP 77)
395 94x - Účetnictví
395 949 - Zápočty závazků a pohledávek
395 95x - Mzdy
395 961 - Převody majetkových podílů (Majetkové podíly DP
15, 16, 40-45, 80-85)
395 962 - Hodnota ostatních vkladů a výdejů (Majetkové
podíly DP 11,12,13,59)
395 970 - Finance - zúčtování kurzových rozdílů
398 xxx - Spojovací účet při sdružení

4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY
A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
411 0xx - Základní kapitál zapsaný u obch. rejstříku dle
jednotlivých podílníků
411 100 - Zbytky majetkových listů zaúčtovaných v kapitálu z
modulu Majetkové podíly
411 500 - Základní kapitál navýšený ze zisku
412 xxx - Emisní ážio
413 xxx - Ostatní kapitálové fondy
413 5xx – Příplatek k vlastnímu kapitálu mimo základní kapitál
§ 162 až 166 ZOK.
413 620 - Odepsané závazky při vyrovnání dle zákona č.
328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
413 9xx - Pozemky a umělecká díla nalezená jako přebytek
při inventuře
414 xxx - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
416 xxx - Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních
korporací
417 xxx - Rozdíly z přeměn obchodních korporací
418 xxx - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
419 xxx - Změny základního kapitálu
42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
421 xxx - Rezervní fondy
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421 1xx - Rezervní fondy tvořené dle stanov nebo
společenské smlouvy
421 2xx - Zákonný rezervní fond na vlastní akcie (§ 316, 317
ZOK.)
421 3xx - Promlčené dividendy – interpr. NÚR I-15 (MP
DP27)
422 xxx - Nedělitelný fond družstev
422 1xx – Nedělitelné fondy tvořené dle stanov
422 600 - Promlčené závazky vzniklé z vlastního kapitálu –
interpretace NÚR I-19 (závazky z transformace,
z vypořádacích podílů MP DP27,28)
422 610 - Promlčené podíly na zisku – interpr. NÚR I-15 (MP
DP27)
423 xxx – Ostatní fondy
423 2xx - FKSP
423 200 - FKSP z modulu Mzdy
425 – Opravy minulých účetních období
425 100 - Oprava odpisů k počátku roku (Majetek DP 73)
425 500 - První zúčtování odložené daně
427 xxx - Ostatní fondy
427 110 - Restituční rezerva (skupina osob 04) - modul
Majetkové podíly
427 111 - Transformační rezerva (skupina osob 06) - modul
Majetkové podíly
427 112 - Ostatní rezervy (skupina osob 07) - modul
Majetkové podíly
427 300 - Fond odměn z modulu MZDY
428 xxx - Nerozdělený zisk minulých let
428 400 - Vyrovnání záporného rozdílu mezi vypořádacím
podílem a původním vkladem
428 800 - Odložená daňová pohledávka z minulých let při
jejím prvním účtování
429 xxx - Neuhrazená ztráta minulých let
429 400 - Vyrovnání kladného rozdílu mezi vypořádacím
podílem a původním vkladem
429 800 - Odložený daňový závazek z minulých let při jeho
prvním účtování
43 – Výsledek hospodaření
431 000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 000 - Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku
45 - Rezervy
451 1xx - Rezervy na opravy dlouhodobého majetku (§7 ZoR)
451 3xx - Rezervy na pěstební činnost
459 xxx - Ostatní rezervy
459 3xx - Rezervy na ztráty z brakování slepic
459 59x - Rezerva na daň z příjmů
459 6xx - Rezerva na důchody a podobné závazky
46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
461 xxx - Bankovní úvěry a výpomoci dlouhodobé
461 7xx - Dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci od
zahraničních subjektů
461 8xx - Dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci od
subjektů, podílejících se více než 25 % na kapitálu
či kontrole
461 9xx - Dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci se zůstat.
dobou splat. kratší jednoho roku
47 – Dlouhodobé závazky
471 000 až 471 399 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve
skupině s rozhodujícím vlivem
471 4xx - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině s
rozhodujícím vlivem se zůstatkovou dobou
splatnosti kratší jednoho roku
471 500 až 471 899 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve
skupině s podstatným vlivem
471 9xx - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině s
podstatným vlivem se zůstatkovou dobou splatnosti
kratší jednoho roku
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473 000 - 473 199 - Vyměnitelné dluhopisy dlouhodobé
473 200 - 473 399 - Ostatní vydané dluhopisy dlouhodobé
473 400 - 473 699 - Vyměnitelné dluhopisy krátkodobé
473 700 - 473 999 - Ostatní vydané dluhopisy krátkodobé
474 xxx - Závazky z pachtu
474 900 - Zůstatková cena pronajatého majetku- druh pohybu
16 a 26 z modulu Majetek (pachty podniku), snížení
závazku o placené účetní odpisy pronajatého
majetku
474 909 - Závazky z pachtu - korekce na účetní stav z modulu
Evidence majetku
474 910 až 474 999 - Závazky z pachtu podniku se
zůstatkovou dobou splatnosti kratší jednoho roku
475 xxx - Dlouhodobé přijaté zálohy
475 9xx - Přijaté zálohy dlouhodobé se zůstatkovou dobou
splatnosti kratší jednoho roku
478 xxx - Dlouhodobé směnky k úhradě
478 9xx - Dlouhodobé směnky k úhradě se zůstatkovou
dobou splatnosti kratší jednoho roku
479 000 - Ostatní dlouhodobé závazky
479 100 - Závazky z transformace splatné do sedmi let
479 200 - Zbytky podílových listů - pronájmy členů
479 201 - Závazek z vypořádacího podílu - ev. MP
479 3xx - Vklady tichých společníků
479 4xx - Ostatní závazky dlouhodobé (leasing, koupě na
splátky)
479 800 až 479 899 - Závazky ke společníkům a sdružení
479 9xx - Dlouhodobé závazky se zůstatkovou dobou
splatnosti kratší jednoho roku
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
481 000 až 481 499 - Odložená daňová pohledávka
481 500 až 481 999 - Odložený daňový závazek
49 – Individuální podnikatel
491 000 - Účet individuálního podnikatele
491 4xx - Převedený HV u indiv. podnikatele

5 - NÁKLADY
50 – Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu skup. zásob (druh pohybu)
501 010 - Spotřeba nakoupených osiv a sadby
31 (61,70)
501 020 - Spotřeba nakoupených hnojiv
32 (60,70)
501 030 - Spotřeba nakoupených vajec do líhní
32 (60,70- výk.731,738)
501 040 - Spotřeba chemických ochranných prostředků a
ostatního nakoupeného materiálu v RV
34 (60,70)
501 050 - Spotřeba nakoupených krmiv a steliv 35 (61,70)
501 070 - Spotřeba stavebního materiálu
40-46,49-52 (DP 62,70)
501 080 - Spotřeba náhradních dílů a materiálu pro opravy
37,49-52, 56-58, 60-89 (DP 63,70)
501 090 - Spotřeba potravin
38 (DP 60,70)
501 100 - Spotřeba DKP
48 (DP 60,65,70)
501 120 - Spotřeba pracovních oděvů, obuvi a osobních
ochranných prostředků
59 (DP 65,70)
501 130 - Spotřeba léků a dezinfekčních prostředků 47 (DP
60,70)
501 180 - Spotřeba učebních pomůcek
91 (DP 60,70)
501 190 - Spotřeba ostatního materiálu
30,35,37,39,4952,56-58 (DP 60,70)
501 193 - Spotřeba mazadel
90 (DP 60,70)
501 194 - Přímá spotřeba kancel. a pom. materiálu
501 300 - Spotřeba pohonných hmot
33 (DP 60,70)
501 310 - Spotřeba ostatních paliv
36 (DP 60,70)
501 500 - Spotřeba surovin na výrobu
53-55(DP60,70)
501 909 - Spotřeba potravin z reprefondu
501 910 - Spotřeba DKP z reprefondu
501 912 - Spotřeba prac. oděvů z reprefondu
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501 919 - Spotřeba ostatního mat. z reprefondu
501 920 - Spotřebované nákupy pro potřeby zaměstnanců při
výročí a úmrtí (věnce, kytice aj.)

527 200 - Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a soukromé
pojištění zaměstnanců § 24/2j5.
527 520 - Proplácení prohlídek smluvním lékařem (DM 233)

502 - Spotřeba energie
502 100 - Spotřeba elektrické energie
502 500 - Spotřeba ostatní energie
502 600 - Spotřeba tepelné energie

528 900 - Ostatní sociální náklady neuznané (náhrady
pracovních úrazů, věrnostní, ostatní náhrady)
528 91x - Náklady na stravování neuznané, nad limit

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503 200 - Spotřeba plynu
503 300 - Spotřeba páry
503 400 - Spotřeba vody
504 000 - Prodané zboží 95-97(DP 51,58,70)
51 - Služby
511 xxx - Opravy a udržování
511 1xx - Opravy a udržování budov
511 2xx - Opravy a udržování strojů a zařízení
511 4xx - Opravy IM, na které byla tvořena rezerva
512 100 - Cestovní náhrady do limitu z modulu Mzdy
512 900 - Cestovní náhrady nad limit z mod. Mzdy (DMZ 249
a 251)
513 91x - Náklady na reprezentaci
513 92x - Vlastní výkony použité pro účely reprezentace
518 1xx - Přepravné
518 2xx - Výkony spojů
518 3xx - Agrochemické výkony
518 4xx - Polní práce
518 5xx - Plemenářské služby
518 6xx - Veterinární služby
518 7xx - Poradenské a servisní služby
518750- Lékařské prohlídky účtované smluvním lékařem
- daňový náklad
518 8xx - Nájemné a ostatní služby - započitatelné
518 88x - Zhodnocení dlNM do limitu
518 890 - Nákup drobného nehmotného majetku
518 891 - Nájemné z pozemků
518 892 - Nájemné z pronajatých podílů (modul Majetkové
podíly DP 33)
518 893 - Nájemné budov
518 9xx - Nájemné a ostatní služby - nezapočitatelné
518 950 - Lékařské prohlídky účtované nesmluvním lékařem
52 – Osobní náklady
521 100 - Mzdové náklady - základní mzda
521 200 - Mzdové náklady - příplatky
521 300 - Mzdové náklady - prémie
521 400 - Mzdové náklady - náhrady
521 500 - Mzdové náklady - naturální mzda
521 600 - Mzdové náklady - ostatní osobní náklady
521 700 - Mzdové náklady - nemoc do 14 dnů
522 xxx - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé
činnosti
{Analytická evidence stejná jako u účtu 521}
523 600 - Odměny čl. stat. orgánů spol. a družstva
524 100 - Zákonné zdravotní pojištění
524 200 - Zákonné sociální pojištění (důchodové pojištění,
nemocenské pojištění, příspěvek do fondu
zaměstnanosti)
525 900 - Ostatní sociální pojištění
526 000 - Sociální náklady individuálního podnikatele
527 000 - Zákonné sociální náklady
527 01x - Náklady na stravování uznané (§ 24, 2, j, 4 zákona
o daních z příjmů)
527 100 - Stabilizační a věrnostní příplatky, pracovní úrazy

53 – Daně a poplatky
531 1xx - Daň silniční včetně doměrků dle předpisu
532 6xx - Zaplacená daň z nemovitostí včetně doměrků
538 xxx - Ostatní zaplacené daně a poplatky
538 3xx - Odvody do st. rozpočtu namísto povinného
zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní
schopností (§24/2/zm ZDP)
538 42x - Doměrky spotřební daně za minulá léta
538 43x - Doměrky DPH z minulých let
538 5xx - Dálniční známky a obd. dálniční poplatky
538 7xx - Zaplacená daň z nabytí nemovitostí
538 8xx - Správní poplatky
538 820 - Poplatky za znečištění životního prostředí
538 830 – Poplatky za odběr podzemních vod
538 870 - Spotřeba kolků
538 880 - Poplatky za ověření podpisů či listin
538 90x - Ostatní daně
538 91x - Daň dědická
538 99x - Poplatky neuznatelné ze základu daně
54 – Jiné provozní náklady
541 100 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
541 300 - ZC prodaných zvířat základního stáda vč.
konfiskátů
541 910 - Dorovnání daňové a účetní zůstatkové ceny modul Majetek
541 930 - ZC vyřazených zvířat (026) - účetní korekce
542 100 - Prodaný materiál,
MS 30 - 90, DP 51, Výkon 978
543 9xx - Dary
543 910 - Darovaný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
včetně zvířat základního stáda (daňová ZC)
543 920 - Darované zásoby (ZA, DP 54)
543 930 - Darovaná mladá zvířata (ZV, DP 53)
543 990 - Dary neodčitatelné od základu daně (§20,8 ZDP) a
účetní korekce k 543910
544 1xx - Smluvní pokuty a úroky z prodlení zaplacené
(§24/2/zi ZDP)
544 9xx - Smluvní pokuty a úroky z prodlení nezaplacené
545 9xx - Ostatní pokuty a penále
546 xxx - Odpis pohledávek
546 1xx - Prodané pohledávky a směnky do výše tržeb (§
24,2,s ZDP)
546 2xx - Odpis pohledávek v konkurzu
(§ 24,2,y,1+2)
546 3xx - Odpis pohledávek za zemřelým dlužníkem (§
24,2,y,3)
546 4xx - Odpis ostatních pohledávek (§ 24,2,y,4+5)
546 6xx - Odpis pohledávek, na které byla vytvořena daňová
opravná položka ve 100 % výši (§ 24,2,y zákona o
daních z příjmů, § 8 a 8a zákona o rezervách)
546 8xx - Odpis pohledávek na základě výsledků exekuce (z.
120/2001 Sb., §24/2/y/6 ZDP)
546 900 - Kladný rozdíl mezi nabývací hodnotou prodané
pohledávky či směnky a tržbou
546 910 - Účetní odpis pohledávek, které nemá smysl
vymáhat (FZ 7-8/95)
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546 920 - Hodnota pohledávky vzniklé z titulu smluvních
pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále
a jiných sankcí ze závazkových vztahů při jejím
postoupení v případě, že nebyla nabyta
postoupením (§25/1/f ZDP)
548 xxx - Ostatní provozní náklady
548 2xx - Pojištění provozního majetku a zákonné pojištění
(auta, zaměstnanci)
548 202 - Zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance z
modulu Mzdy
548 34x - Proúčtování rozdílu z 343 při krácení odpočtu podle
§ 20 zákona o DPH a při ročním vypořádání DPH,
proúčtování nenárokovaného DPH v ostatních
případech
548 400 - Příspěvek. komorám a sdružením, členství ve
kterých je povinné ze zákona (§24/2/d ZDP)
548 520 - Náhrady zaměstnancům z modulu Mzdy (
548 53x - Přeúčtované daně a poplatky od jiného poplatníka
548 600 - Poplatky za rozhlas a televizi, slouží-li k podnikání
(§24/2/p ZDP)
548 800 - Vyplacená náhrada za způsobenou škodu třetím
osobám
548 88x - Zhodnocení dlouhodobého HM do limitu
548891 – Dlouhodobý majetek vydaný na úhradu
vypořádacího podílu
548892 – Zásoby vydané na úhradu vypořádacího podílu
548893 – Zvířata vydaná na úhradu vypořádacího podílu

551 310 - Daňová ZC uhynulých dospělých zvířat (nezaviněný
úhyn DP 70)
551 311- Daňová ZC dospělých zvířat předaných do
dalšího zpracování DP 60,61,65, přeřazení do
výkrmu DP 84)

548 9xx - Ostatní provozní náklady - nedaňové
548 900 - Náhrady zaměstnancům daňově neuznatelné z
modulu Mzdy
548 910 - Příspěvky komorám a oborovým sdružením,
členství ve kterých není povinné ze zákona
548 920 - Pojištění odpovědnosti za škody způsobené
výkonem funkce člena statutárního orgánu (§25/1/d
ZDP)
548 930 - Příspěvky odborové organizaci na činnost
548 940 - Nadhodnocení ceny za cesi leasingové smlouvy
nad nájemné (§25/1/ze ZDP)
548 991 – Účetní korekce majetku vydaného na
vypořádací podíl (Majetek DP 51)

557 100 - Zúčtování odpisu aktivního goodwillu a
oceňovacího rozdílu při úplatném nabytí majetku
557 900 - Zúčtování odpisu aktivního goodwillu a
oceňovacího rozdílu při vkladu majetku

549 100 - Manka a škody na dlouhodobém majetku (daňová
do výše daňové ZC)
549 200 - Manka a škody na zásobách daňová (DP 72)
549 300 - Manka a škody na zvířatech mimo základní stádo
daňová (DP 66)
549 310 - Manka a škody na zvířatech základního stáda
daňová (DP 66)
549 400 - Fyzická likvidace zásob dle zvláštního předpisu
(§24/2/zg ZDP)
549500 – Ostatní škody
549700- Prodej podniku nebo jeho části
549800 - Náklady na změnu metody
549 910 - Manka a škody na dlouhodobém majetku
(nedaňová či korekce k daňové ZC)
549 920 - Manka a škody na zásobách nedaňová (DP 71)
549 930 - Manka a škody na zvířatech mimo základní stádo
nedaňová (DP 72)
549 931 - Manka a škody na zvířatech základního stáda
nedaňová (DP 72)
549940 – Odpis zmařené investice (s výjimkou rozhodnutí
státní správy apod.)
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky
provozních nákladů
551 100 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku daňové
551 110 - Daňová ZC vyřazeného odepisovaného dlNHM a
dlHM vyjma zvířat základního stáda
551 200 - Odpisy DdlHM DdlNHM (§24/2/v ZDP)
551 300 - Odpisy zvířat základního stáda

551 900 - Odpisy dl. majetku-korekce na účetní stav
551 910 - Zůstatková cena vyřazeného majetku - korekce na
účetní stav
551 930 - Korekce odpisů zvířat základního stáda na účetní
stav
551 931 - Účetní korekce ZC k 551 310 (Majetek)
551 940 - Účetní korekce zůstatkové ceny vyřazených zvířat
(Majetek)
551 990 - Pořizovací cena vyřazeného dlouhodobého majetku
daňově neodepisovatelného
552 1xx - Tvorba rezerv na opravy majetku (§7 ZoR)
552 190 - Rozpuštění rezerv na opravy
552 3xx - Tvorba rezerv na pěstební činnost
552 390 - Rozpuštění rezerv na pěstební činnost
554 9xx - Tvorba ostatních provozních rezerv
554 933 - Tvorba rezerv na ztráty z brakování slepic
554 99x - Rozpuštění ostatních rezerv
555 xxx - Zúčt. komplexních nákladů příštích období

558 1xx - Tvorba daňových opravných položek k
pohledávkám za podniky v konkurzu podle § 8 ZoR
558 190 - Rozpuštění opravné položky k pohledávkám dle §8
ZoR
558 2xx - Tvorba daňových opravných položek k
nepromlčeným pohledávkám podle § 8a ZoR
558 290 - Rozpuštění opravné položky k pohledávkám dle
§8a ZoR
558 3xx - Tvorba daňových opravných položek k
nesplaceným nepromlčeným pohledávkám podle §
8c ZoR
558 390 - Rozpuštění opravné položky k pohledávkám dle
§8c ZoR
559 xxx – Změna stavu opravných položek
k pohledávkám a zálohám (souvztažně s účty
391, 095)
559 91x – Změna stavu opravných položek
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému
majetku (souvztažně s účty 091, 092, 093, 094)
559 92x – Změna stavu opravných položek k zásobám
(souvztažně s účty 191, 192, 193, 194, 195, 196)
559 990 - Rozpuštění ostatních provozních opravných
položek
56- Finanční náklady
561 xxx - Prodané cenné papíry a podíly
561 100 – Prodané cenné papíry a podíly - ovládaná nebo
ovládající osoba (z účtu 061- 063)
561 200 – Prodané ostatní cenné papíry a podíly ovládaná nebo ovládající osoba (z účtu 065)
561 300 – Prodané krátkodobé cenné papíry a podíly ovládaná nebo ovládající osoba (z účtové
skupiny 25)
561 400 – Prodané ostatní krátkodobé cenné papíry a
podíly (z účtové skupiny 25)
561 9Dx – Prodané cenné papíry a podíly vyloučené
z daňových nákladů (daňově neuznatelné)
D = 1. místo analytického účtu podle druhu
prodaného podílu nebo cenného papíru
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562 xxx - Úroky
562 600 - Úroky z úsporných vkladů (z modulu Podniková
spořitelna)
562 8xx - Úroky od ovládaných nebo ovládajících osob
562 900 - Nedaňové úroky (§ 25, 1,w)
562 910 - Neuhrazené úroky z úvěrů a půjček od osob
vedoucích JÚ a osob, které nejsou účetní jednotkou
(§24/2/zi ZDP)
562 98x - Úroky od ovládaných nebo ovládajících osob
daňově neuznatelné
563 xxx - Kursové ztráty
564 xxx – Náklady z přecenění finančního majetku
564 000 – 564 499 - Náklady z přecenění dlouhodobého
finančního majetku (k účtům 06x)
564 500 – 564 899 - Náklady z přecenění krátkodobého
finančního majetku (k účtům 25x)
564 9Dx - Náklady z přecenění finančního majetku daňově
neuznatelné
D = 1. místo analytického účtu podle druhu podílu
nebo cenného papíru
566 xxx – Náklady z finančního majetku
566 000 – 566 499 - Náklady z dlouhodobého finančního
majetku (účtům 06x)
566 500 – 566 899 - Náklady z krátkodobého finančního
majetku (účtům 25x)
566 9Dx - Náklady z finančního majetku daňově
neuznatelné
D = 1. místo analytického účtu podle druhu podílu
nebo cenného papíru
567 xxx - Náklady z derivátových operací
568 1xx - Náklady peněžního styku
568 2xx - Pojištění finančního majetku
568 3xx - Náklady spojené se získáním bank. záruk
568 4xx - Depozitní poplatky
568 5xx - Ostatní finanční náklady
568 6xx - Časové rozl. nakoupeného práva opce
568 880 - Skonta poskytnutá
568 9xx - Ostatní finanční náklady - nezapočitatelné
568 930 - Přecenění pohledávek k obchodování reálnou
cenou - snížení ceny
569 9xx - Manka a škody na finančním majetku
57 – Rezervy a opravné položky
finančních nákladů
574 9xx - Tvorba rezerv na finanční náklady
574 99x - Rozpuštění rezerv na finanční náklady
579 9xx - Tvorba finančních opravných položek
579 99x - Rozpuštění finančních opravných položek
58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Zařazuje se:
581 xxx – Změna stavu nedokončené výroby
581 110 – Změna stavu nedokončené rostlinné výrobyběžný rok
581 111 - Počáteční stav NRV z minulých let (pouze
kalkulace)
581 120 - Změna stavu nedokončené rostlinné výroby –
příští rok
581 200 - Změna stavu nedokončeného líhnutí
581 211 - Změna stavu nedokončeného líhnutí – PS
581 300 - Změna stavu nedokončené výroby
nezemědělských činností
581 311 - Změna stavu nedokončené výroby
nezemědělských činností – PS
581 500 - Změna stavu nedokončené výroby pomocných
výrob
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581 511 - Změna stavu nedokončené výroby pomocných
výrob - PS
581 600 - Změna stavu nedokončené výroby stavebních
výrob
581 611 - Změna stavu nedokončené výroby stavebních
výrob – PS
582 xxx – Změna stavu polotovarů
583 xxx – Změna stavu výrobků
583 090 - Ostatní zúčtování výrobků
583 111 - Produkce výrobků rostlinné výroby (hlavní
výrobek MS 21, DP 20, výkony 100 až 399)
583 112 - Produkce výrobků rostlinné výroby (vedlejší
výrobek MS 21, DP 21, výkony 100 až 399)
583 120 - Prodej výrobků rostlinné výroby
583 131 - Spotřeba osiv a sadby vlastní výroby
583 132 - Spotřeba hnojiv vlastní výroby
583 133 - Spotřeba ostatních vlastních výrobků pro RV
583 160 - Technologická ztráta, manko v normě na
výrobcích RV
583 211 - Produkce výrobků živočišné výroby (hlavní
výrobek MS 22, DP 20, výkony 700 až 799)
583 212 - Produkce výrobků živočišné výroby (vedlejší
výrobek MS 22, DP 21, výkony 700 až 799)
583 220 - Prodej výrobků živočišné výroby
583 231 - Spotřeba krmiv vlastní výroby
583 232 - Spotřeba vajec vlastní výroby
583 233 - Spotřeba ostatních vlastních výrobků pro ŽV
583 260 - Technologická ztráta, manko v normě na
výrobcích ŽV
583 311 - Produkce nezemědělské výroby (hlavní
výrobek MS 23, DP 20, výkony 800 až 819)
583 312 - Produkce vedlejších výrobků nezemědělské
výroby (vedlejší výrobek MS 23, DP 21, výkony
800 až 819)
583 320 - Prodej výrobků nezemědělské výroby
583 333 - Spotřeba vlastních výrobků pro nezemědělskou
výrobu
583 360 - Technologická ztráta, manko v normě na
výrobcích nezemědělské výroby
583 411 - Produkce lesní výroby a výroby vína (MS 28,
DP 20, výkony 820 až 839)
583 412 - Produkce vedlejších výrobků (MS 28, DP 21,
výkony 820 až 839)
583 420 - Prodej výrobků lesní výroby a vína
583 433 - Spotřeba ostatních vlastních výrobků pro LV a
výrobu vína
583 460 - Technologická ztráta, manko v normě na
výrobcích lesní výroby a výroby vína
583 511 - Produkce pomocné výroby (MS 24-26, DP 20,
výkony 840 až 899)
583 512 - Produkce pomocné výroby (vedlejší výrobky
MS 24-26, DP 21, výkony 840 až 899)
583 520 - Prodej výrobků pomocné výroby
583 533 - Spotřeba ostatních vlastních výrobků pro
pomocnou výrobu
583 560 - Technologická ztráta, manko v normě na
výrobcích pomocné výroby
583 610 - Produkce stavební výroby (MS 29, DP 20,
výkony 855 až 858)
583 620 - Prodej výrobků stavební výroby
584 xxx – Změna stavu zvířat
584 211 - Příchovky zvířat
584 212 - Přírůstky zvířat
584 213 - Příchovky a přírůstky zvířat – vedlejší výrobek
(narozená telata)
584 214 - Doúčtování do odstavu zvířat (DP 26)
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584 220 - Prodeje, konfiskáty a nucené porážky mladých
zvířat
584 250 - Nezaviněné úhyny zvířat
584 260 - Manka a škody na zvířatech
584 270 - Přeřazení zvířat do základního stáda
584 290 - Předání mladých zvířat do dalšího zpracování
(DP 60,61,65)
584 700 - Vyrovnání změny stavu zvířat
584 701 - Vyrovnání změny stavu zvířat

602 8xx - Tržby z prodeje ostatních služeb a nájemné
poskytované jako hlavní činnost
602 xx9 - Prodej služeb za hotové

585 xxx - Aktivace materiálu a zboží
585 200 - Aktivace ze zásob pro stravování MS 38 (DP 29)
585 300 - Aktivace materiálu a zboží (Zásoby DP 25, 26,
Zvířata DP 44)

64 – Jiné provozní výnosy
641 010 - Tržby z prodeje dlouh. nehmotného majetku
641 020 - Tržby z prodeje dlouh. hmotného majetku
641 030 - Odhad částek poplatků za pronajímání licencí a
jiných majetkových práv
641 040 - Tržby z prodeje dlouhodobého majetku daňově
neodepisovatelného
641 200 - Tržba z prodeje DdlHM a DdlNHM
641 300 - Tržby z prodeje zvířat základního stáda

586 000 - Aktivace vnitropod. služeb (Zásoby DP 27)
586 300 - Aktivace vnitropřepravy zvířat (Zvířata DP 25)
587 000 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
588 000 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
588 300 - Aktivace zvířat při převodu na 026
59 – Daně z příjmů, převodové účty
a rezerva na daň z příjmů
591 900 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
591 950 - Rezerva na daň z příjmů
592 900 - Daň z příjmů z běžné činností - odložená
593 900 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
594 900 - Daň z příjmů z mim. činnosti - odložená
595 900 - Dodatečné odvody daně z příjmů
596 900 - Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům
597 900 - Převod provozních nákladů
598 900 - Převod finančních nákladů

6 - VÝNOSY
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
601 1xx - Tržby z realizace výrobků rostlinné výroby
601 190 - Tržby z realizace vedlejších výrobků rostlinné
výroby
601 2xx - Tržby z realizace výrobků živočišné výroby a zvířat
mimo základní stádo
601 21x - Mléko
601 22x - Jatečná zvířata
601 23x - Zástavová a chovná zvířata
601 29x - Ostatní výrobky ŽV
601 290 - Tržby z realizace vedlejších výrobků živočišné
výroby
601 3xx - Tržby z realizace výrobků nezemědělské výroby
601 4xx - Tržby z realizace výrobků lesní výroby a výroby
vína
601 5xx - Tržby z realizace výrobků pomocných činností
601 6xx - Tržby z realizace výr. stavebních činností
601 8xx - Tržby z realizace ostatních výrobků
601 xx9 - Tržby za vlastní výrobky v maloobchodě
602 - Tržby z prodeje služeb
602 1xx - Tržby z prodeje služeb rostlinné výroby
602 2xx - Tržby z prodeje služeb živočišné výroby
602 3xx - Tržby z prodeje služeb nezemědělské výroby
602 4xx - Tržby z prodeje služeb lesní výroby a výroby vína
602 5xx - Tržby z prodeje služeb pomocných činností
602 500 - Snížení závazku provedením prací a služeb (z
modulu Majetkové podíly DP 54)
602 61x - Tržby za ubytování
602 62x - Tržby za pohostinství
602 630 - 602699 - Tržby z prodeje služeb ostatních
obchodních činností
602 7xx - Tržby z prodeje služeb nevýrobních činností

604 - Tržby za zboží
604 000 - Tržby za zboží
604 1xx - Tržby za zboží v maloobchodních prodejnách
604 2xx - Tržby za zboží a potraviny v restauračním
stravování

642 000 - Tržby z prodeje materiálu
644 100 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
zaplacené
644 900 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
nezaplacené
645 100 - Zúčtování odpisu pasivního goodwillu a
oceňovacího rozdílu při úplatném nabytí majetku
645 900 - Zúčtování odpisu pasivního goodwillu a
oceňovacího rozdílu při vkladu majetku
646 1xx - Výnosy z prodeje pohledávek a směnek
646 5xx - Výnosy z úhrad odepsaných pohledávek
648 xxx - Ostatní provozní výnosy
648 100 - Náhrady od pojišťovny za opravy apod.
648 110 - Úhrada mank a škod na DlM
648 120 - Úhrada mank a škod na zásobách
648 130 - Úhrada mank a škod na zvířatech
648 190 - Úhrada mank a škod ostatních
648 200 - Přebytky zásob
648 400 – Přijaté dary nepeněžní z majetku, zásob a zvířat
a ostatní kromě peněžitých
648 5xx - Přeúčtování nerozlišitelných provozních nákladů
jiným subjektům
648 6xx - Zaokrouhlovací rozdíly vystavených faktur v
modulu Finance
648 620 - Ostatní vypořádání majetkových a vypořádacích
podílů z modulu Majetkové podíly (DP59, 69)
648 7xx - Dotace na krytí provozních nákladů
648 8xx - Výnosy z příležitostných pronájmů
66 – Finanční výnosy
661 xxx - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
661 1xx - Tržby z prodeje podílů - ovládaná nebo
ovládající osoba (z účtu 061)
661 2xx - Tržby z prodeje podílů osob s podstatným
vlivem (z účtu 062)
661 3xx - Tržby z prodeje podílů osob s nepodstatným
vlivem (z účtu 063)
661 4xx – Tržby z prodeje ostatního dlouhodobého
finančního majetku u ovládaných nebo
ovládajících osob (z účtu 065)
661 5xx - Tržby z prodeje z ostatního dlouhodobého
finančního majetku (z účtu 065)
661 6xx - Tržby z prodeje krátkodobého finančního
majetku (k účtům sk. 25)
661 9Dx - Tržby z prodeje finančního majetku
nezahrnované do základu daně
D = 1. místo analytického účtu podle druhu
prodaného podílu nebo cenného papíru
662 xxx - Úroky
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662 0xx - Úroky z běžných bankovních účtů
662 1xx - Úroky z běžných bankovních účtů
662 2xx - Úroky ze směnek
662 3xx - Úroky z termínovaných vkladů (Brutto)
662 5xx - Úroky z dluhopisů s předkupním právem na akcie
662 600 - Záporný úrok z podnikového spoření (při
bezhotovostním výběru) z modulu Podniková
spořitelna
662 8xx - Úroky od ovládaných nebo ovládajících osob
662 9Dx - Úroky zdaněné srážkou u zdroje
D = 1. místo analytického účtu podle druhu
přijatého úroku
663 xxx - Kursové zisky
664 000 - 664 499 - Výnosy z přecenění dlouhodobých
majetkových cenných papírů
664 500 - 664 899 - Výnosy z přecenění krátkodobých
majetkových cenných papírů
664 9Dx - Náklady z přecenění finančního majetku daňově
neuznatelné
D = 1. místo analytického účtu podle druhu podílu
nebo cenného papíru
665 xxx - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665 1xx - Výnosy z cenných papírů a podílů v ovládané
nebo ovládající osobě
665 2xx - Výnosy z cenných papírů a podílů v osobách
s podstatným vlivem (z účtu 062)
665 3xx - Výnosy z cenných papírů a podílů v osobách
s nepodstatným vlivem (z účtu 063)
665 4xx – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku u ovládaných nebo ovládajících osob (z
účtu 065)
665 5xx – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku (z účtu 065)
665 9Dx - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
zdaněné u zdroje srážkou nebo osvobozené
(Dividendy)
D = 1. místo analytického účtu podle druhu podílu
nebo cenného papíru (např. 665930 – dividenda
z podniku s nepodstatným vlivem)
666 000 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
666 9xx - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
zdaněné u zdroje srážkou
667 xxx - Výnosy z derivátových operací
668 xxx - Ostatní finanční výnosy
668 400 – Přijaté peněžité dary
668 5xx - Přeúčtování nerozlišitelných finančních nákladů
jiným subjektům
668 600 - Poplatky z modulu Podniková spořitelna
668 620 - Oceňovací rozdíl při vypořádání majetkových podílů
668 621 - Prominuté závazky z postoupených
transformačních pohledávek (MP DP 25)
668 622 - Prominuté jiné závazky (MP DP 25)
668 623 - Prominutý závazek z vypořádacích podílů (MP DP
26)
668 624 - Promlčený závazek z postoupených
transformačních pohledávek (MP DP 27)
668 66x - Časové rozlišení prodaného práva opce
668 700 - Dotace na krytí placených úroků
668 800 - Haléřové vyrovnání z podnikového spoření z
modulu Podniková spořitelna
668 880 - Skonta přijatá
668 930 - Přecenění pohledávek k obchodování reálnou
cenou - zvýšení ceny
668 960 - Prominuté transformační závazky (§ 23/4/m ZDP)
(MP DP 25)
697 900 - Převod provozních výnosů
698 900 - Převod finančních výnosů
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7 – ZÁVĚRKOVÉ
A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
70- Účty rozvažné
701 000 - Počáteční účet rozvažný
702 000 - Konečný účet rozvažný
710 000 - Účet zisků a ztrát
PODROZVAHOVÉ ÚČTY
750 101 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 1
750 102 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 2
750 103 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 3
750 104 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 4
750 105 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 5
750 106 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 6
750 107 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 7
750 108 - Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 8
751 xxx - Majetek přijatý do úschovy
751 000 - Pronajatý neodepisovaný dlouhodobý majetek
751 100 - Zásoby přijaté pro komisní prodej MS 98
751 200 - Cizí obaly, evidované v oper. evidenci
752 xxx - Zásoby přijaté ke zpracování
753 xxx - Pozemky jiných vlastníků
754 xxx - Materiál na skladech CO
755 xxx - Materiál branné výchovy
756 xxx - Materiál HMP
757 xxx - Pohledávky za manka a škody
758 xxx - Odepsané pohledávky
759 xxx - Přísně zúčtovatelné tiskopisy
760 xxx - Hmotné předměty vznikající v rámci výzkumu a
vývoje
760 100 - Evid. drobný neinvest. majetek - souvztažný účet k
750 10x
761 xxx - Ost. podrozv. (pro vyrovnání stran)
761 000 - Pronajatý neodepisovaný dlouhodobý majetek souvztažný účet k 751 000
761 100 - Vyrovnání k účtu 751 100
761 600 - Vyrovnání k účtu 778 600
770 xxx - Půjčky FKSP
771 xxx - Půjčky na stabilizační výstavu
773 1xx - Pohledávky ze smluvních pokut a úroků
773 2xx - Závazky ze smluvních pokut a úroků
773 3xx - Poskytnuté zástavy
773 4xx - Přijaté zástavy
773 5xx - Poskytnuté záruky
773 6xx - Přijaté záruky (směnky)
773 7xx - Pohledávky z leasingu
773 8xx - Závazky z leasingu
774 xxx - Směnky k inkasu do jejich splatnosti
775 xxx - Přijatá depozita a hypotéky
776 xxx - Pohledávky z opcí
777 xxx - Závazky z opcí
778 600 - Odepsané promlčené závazky z modulu Majetkové
podíly (DP27)
779 xxx - Závazky a pohledávky z pevných termínových
operací
78x - Závazky, pohledávky a finanční majetek evidované v
cizí měně (AU dle měn)
780 000 - Souvztažný účet k účtům 78x a 79x
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781 xxx - Valutové pokladny evidované v cizí měně (k
2119xx)
782 xxx - Devizové účty evidované v cizí měně (k 221)
783 xxx - Úvěry v cizí měně krátkodobé (k 231)
784 xxx - Úvěry v cizí měně dlouhodobé (k 461)
785 xxx - Krátkodobý finanční majetek v CM (k 25x)
786 xxx - Dlouhodobé půjčky v CM (k 067)
787 xxx - Závazky v CM dlouhodobé (k 47x)
788 xxx - Pohledávky v CM (k 31, 35, 378)
789 xxx - Závazky v CM krátkodobé (k 249, 32, 33, 36, 379)
791 xxx - Opravné položky k majetku v CM
795 xxx - Rezervy v CM

8 – VNITROPODNIKOVÉ ÚČTY
859 xČN VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY
podle modulu mzdy
Č – označení činnosti
0 – Bez označení činnosti
1 – Náklady na RV – běžný rok
2 – Náklady na RV – příští rok
3 – Náklady na živočišnou výrobu
4 – Náklady na nezemědělskou činnost
5 – Náklady na pomocnou činnost
6 – Náklady na obchodní činnost
7 – Náklady na nevýrobní činnost
8 – Náklady na nekalkulovatelnou činnost
9 – Náklady na režie
N - Označení druhu nákladu:
0 – Druhotné mzdy (převod mezi středisky)
1 – Ruční práce
2 – Potažní práce
3 – Traktorové práce
4 - Kombajnové práce
5 – Práce samohybných strojů pro RV
6 – Práce těžkých mechanismů
7 – Práce nákladní autodopravy
8 – Práce dílny
9 – Práce stavební
859 0xx – Vnitropodnikové náklady od vlastního střediska
859 1xx - Vnitropodnikové náklady od jiných středisek
859 292 - Vnitropodnikové přeúčtování nákladů na
hnojení
(výkon 292)
859 295 až 297 - Vnitropodnikové přeúčtování ostatních
skupinových nákladů (výkon 295 – 297)
859 8xx - Vnitropodnikové přeúčtování nákladů
pomocných činností (výkon 850 – 899)
859 858- Ukončení investičních zakázek
859 955- Vnitropodnikové přeúčtování nákladů osobní
automobilové dopravy (výkon 955)
859 960 - Výrobní režie RV
859 961 - Výrobní režie ŽV
859 962 - Výrobní režie ostatních činností
859 970 - Správní režie podniková
859 971 - Správní režie závodová
859 972 - Správní režie společná
859 999 - Správní režie zásobovací
869 xČN VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY
podle modulu mzdy
Č – označení činnosti
0 – Bez označení činnosti
1 – Náklady na RV – běžný rok
2 – Náklady na RV – příští rok
3 – Náklady na živočišnou výrobu
4 – Náklady na nezemědělskou činnost
5 – Náklady na pomocnou výrobu
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6 – Náklady na obchodní činnost
7 – Náklady na nevýrobní činnost
8 – Náklady na nekalkulovatelnou činnost
9 – Náklady na režie
V - Označení druhu výnosu:
0 – Druhotné mzdy (převod mezi středisky)
1 – Ruční práce
2 – Potažní práce
3 – Traktorové práce
4 - Kombajnové práce
5 – Práce samohybných strojů pro RV
6 – Práce těžkých mechanismů
7 – Práce nákladní autodopravy
8 – Práce dílny
9 – Práce stavební
869 0xx- Práce pro vlastní středisko
869 1xx- Práce pro jiná střediska
869 292- Vnitropodnikové přeúčtování nákladů na hnojení
(výkon 292)
869 295 až 297- Vnitropodnikové přeúčtování ostatních
skupinových nákladů (výkon 295 – 297)
869 7xx- Ostatní vnitropodnikové zúčtování prací
869 8xx- Vnitropodnikové přeúčtování nákladů
pomocných činností (výkon 850 – 899)
869 858- Ukončení investičních zakázek
869 9xx- Zúčtování režijních nákladů
869 955- Vnitropodnikové přeúčtování nákladů osobní
automobilové dopravy (výkon 955)
869 960- Výrobní režie rostlinné výroby výkon 960
869 961- Výrobní režie živočišné výroby výkon 961
869 962- Výrobní režie ostatní výkon 962
869 970- Správní režie podniková výkon 970
869 971- Správní režie závodová výkon 971
869 972- Správní režie společná výkon 972
869 999- Správní režie zásobovací výkon 999

9 - NATURÁLNÍ ÚČTY
*ručně
999 002 - Hektary oseté a sklizené půdy
MD - hektary oseté půdy
Dal - hektary sklizené půdy
*ručně
999 004 - Hektary víceletých pícnin
MD - víceleté pícniny na seno
Dal - víceleté pícniny na semeno (výkon 190-199)
*ručně
999 006 - Nedokončená RV
MD
a) Hodnota 3,00 a vyšší určuje ukončení sklizně
jednotlivých výkonů RV běžného roku a tím i
provedení automatického zaúčtování a storna
hodnoty nedokončené RV běžného roku
b) Hodnoty o rozsahu 0,01 až 2,50 se považují za
koeficienty, podle kterých se provádí automaticky
výpočet nedokončené RV běžného roku. Zadaným
koeficientem se přepočtou náklady RV (dle výkonů
a středisek). Změna koeficientu se zadává jako
zvýšení nebo snížení
Dal
a) Nenulová hodnota u výkonů RV běžného roku
určuje, aby program neprováděl automatický
výpočet nedokončené RV běžného roku.
*ručně
999 007 - Nedokončené zakázky (provozní i investiční)
Dal
a) Nenulová hodnota určuje, aby program
neprováděl automatický výpočet nedokončené
výroby či aktivace investiční zakázky.
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*ze zásob
999 150 - Spotřebované PHM
(DP 60 MS 33)
Dal - množství
*z mezd
999 3xx - Hodiny práce celkem
MD - nákladové hodiny
Dal - výnosové hodiny
xx - označení druhu práce podle 599x
*z mezd
999 3xx - Hodiny dopravních prací
MD - nákladové hodiny
Dal - výnosové hodiny
xx - označení měsíce - 31-42
999 500 - Produkce výrobků a činností
MD
* ze zvířat
- počet kusů odstavených selat, hříbat, jehňat
(zvířata DP 50-57, 61-65, 77, 82, skl. pol. 102100,
102102, 103100, 103101, 103102, 104100, 108100)
- počet kusů jednodenních kuřat, kachňat, housat a
krůťat (DP 22, skl.pol. 106xxx) (výkon 731,738)
Dal
* ze zásob
- množství produkce hlavních výrobků (MS 21-28,
DP 20)
* ze zvířat
- kg (množství) přírůstků (DP 23)
* ze zvířat
999 501 - Narozená selata a jehňata
DP 22, skl.pol. 102100,102102,103100-102
MD - kusy
Dal - kg
* ručně
999 502 - Druhý hlavní výrobek
Dal
- produkce druhého hlavního výrobku
t semene pícnin výkony 190-199
t semene lnu, konopí výkony 160,161
* ze zásob
999 505 - Množství produkce vedlejších výrobků
Dal
(MS 21-28, DP 21)
* ze zvířat
999 506 - Narozená telata
(DP 22 kategorie zvířat 101100)
MD - počet kusů
Dal - množství kg
* ze zvířat
999 508 - Krmné dny
MD - počet krmných dnů
999 518 - Realizace - tržby za vedlejší výrobky
MD - počet kusů
Dal - množství
999 519 - Realizace - tržby
MD - počet kusů
Dal - množství
999 520 - Prodej
* ze zásob
(všechny skladové položky výrobků a DP 50,52
mimo MS 22)
Dal - množství
* ze zvířat
(DP 50, 51, 54, 55, 56, 57)
MD - počet kusů
Dal - množství
999 521 - Prodej a realizace mléka, vajec, vlny
(DP 50, 52 MS 22)
MD - realizace, množství
* ze zásob
Dal - prodej, množství
999 522 Vnitropodniková spotřeba
* ze zásob
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(DP 64)
Dal - množství kg
* ze zvířat
(DP 65)
MD - kusy
Dal - množství kg
999 530 - Manka a škody
* ze zásob
(DP 70, 71 u skladových položek výrobků)
Dal - množství
* ze zvířat
(DP 66,70,72 u skladových položek zvířat)
MD - počet kusů
Dal - množství
* ze zvířat
999 531 - Konfiskáty zvířat (DP 74)
MD - počet kusů
Dal - množství
999 535 - Výdej na dary a propagaci
* ze zásob
(DP 54)
Dal - množství
* ze zvířat
(DP 53)
MD - počet kusů
Dal - množství
Poznámka: U naturálních účtů označených pouze * se
hodnoty zadávají účetním dokladem č. 9 - Naturální
Členění účtů u 58x - změna stavu
4. místo
0 - nerozlišeno
1 - RV
2 - ŽV
3 - nezemědělská výroba
4 - víno, lesy
5 - pomocná
6 - obchodní, stavební
7 - nevýrobní
8 - ostatní

5. místo
01 - produkce
2 - prodej
3 - spotřeba
456 - manka a škody
7 - odchylky
89 - ostatní

4. místo u nákladových a výnosových účtů
Pokud je 4. místo účtů tř. 5 a 6 = 9 - tyto účty nejsou
započitatelné do základu daně dle §23 ZDP.

Vlastní účty účetní jednotky
Účet

Náplň účtu

Doporučený rozvrh ZEIS pro rok 2016
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