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1. V § 37 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, v písm. b) se slovo „šestého“ 

nahrazuje slovem „patnáctého“ a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno c), které zní: 

„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 kódem 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 kódem 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 kódem 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. “. 
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Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 

Návrh zákona počítá s tím, že jednotlivé podnikatelské obory budou zapojovány do systému 

EET postupně. V první fázi po sedmi měsících ode dne nabytí účinnosti zákona půjde o obory 

dle kódů NACE 55, 56 (ubytování, stravování a pohostinství), ve druhé fázi, po dalších třech 

měsících o obory dle kódů NACE 46, 47 (velkoobchod, kromě motorových vozidel, 

maloobchod, kromě motorových vozidel). Návrh zákona dále předpokládá, že po uplynutí 

dalších tří měsíců budou do povinnosti EET zapojeny všechny ostatní obory. Protože půjde o 

velký počet podnikatelských subjektů, (odhadem cca 300 tisíc) a bude výrazně zatížen IT 

systém navrhujeme jednak oddálení lhůty pro zavedení EET pro zbývající obory a jednak 

některé obory vyčlenit a vytvořit z nich čtvrtou fázi, která by do systému EET byla zapojena 

s odstupem dalších tří měsíců. Konkrétně se jedná o skupinu pod kódy NACE 13 (výroba 

textilií), 14 (výroba oděvů), 15 (výroba usní a souvisejících výrobků), 16 (zpracování dřeva, 

výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku), 17 výroba 

papíru a výrobků z papíru), 20.4 (výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, 

parfémů a toaletních přípravků), 22 (výroba pryžových a plastových výrobků), 23 (výroba 

ostatních nekovových minerálních výrobků), 25 (výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků, kromě strojů a zařízení) 31 (výroba nábytku), 32 (ostatní zpracovatelský průmysl), 

33 (opravy a instalace strojů a zařízení), 43 (Specializované stavební činnosti), 95 (opravy 

počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), 96 (poskytování ostatních 

osobních služeb). Odhadovaný počet subjektů v této čtvrté fázi bude cca 100-150 tisíc. Tímto 

rozvolněním budou vytvořeny lepší předpoklady pro postupné zatěžování IT systému a 

postupnou registraci subjektů. V průběhu zapojování jednotlivých fází tak bude snazší 

odstraňování případných průběžných nedostatků či nesrovnalostí. Je třeba zajistit dostatečně 

dlouhou dobu na hodnocení a evaluaci fungování EET. 

Do čtvrté fáze jsou začleňovány zejména ty podnikatelské obory, které nemají stálou 

provozovnu, ale pracují tzv. v terénu. Speciálně těmto oborům PN vytváří další časový 

prostor pro přípravu technického prostředí, které je objektivně náročnější od prostředí 

stabilních provozoven.  

 

K bodu 1 (§ 37 odst. 1 písm. a)) 

Navrhuje se, aby v předposlední fázi náběhu režimu evidence byly z evidence dočasně vyňaty 

tržby řemeslníků. K identifikaci řemeslných činností je v souladu se zněním návrhu zákona 

využita statistická klasifikace NACE. 

 

 


