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PROPROČČ??
 Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele

 Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky

 Efektivnější výběr daní, změna přístupu podnikatelů k přiznávání a 
placení daní

 Snížení schodku státního rozpočtu bez nutnosti zvyšovat daňové
sazby

 Unikátní komunikační kanál s finanční správou

 Využití získaných dat pro práci finanční správy

Je velmi jednoduché zvýšit daně;
co jednoduché není, je daně efektivně vybírat. 



JAK ?JAK ?

 Prioritou je vyvážené fungování celého systému s využitím 
současných technologických možností

 Minimální administrativní zátěž povinných subjektů

 Minimální náklady na zavedení systému

 Jednoduchost a otevřenost

 Spolupráce mezi finanční správou a povinnými subjekty

 Zapojení veřejnosti



FiskFiskáálnlníí systsystéémy v zahranimy v zahraniččíí
OffOff‐‐line systline systéém m 

(Slovensko, p(Slovensko, půůvodnvodníí systsystéém zavm zaváádděěný v ný v ČČR v letech 2005 R v letech 2005 –– 2006)2006)

Fyzické registrační pokladny

Ukládání do nesmazatelné (?) paměti

Finanční správa nahrává data z pokladny při kontrole nebo      
v pravidelných intervalech 

Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces 
zavádění

Starší systém

NENE



FiskFiskáálnlníí systsystéémy v zahranimy v zahraniččíí II.II.
HybridnHybridníí systsystéém ( Mam ( Maďďarsko )arsko )

Kombinace hardware a software řešení

Fyzické registrační pokladny s online připojením

Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší proces   
zavádění

Bezpečnější systém, nižší možnost manipulace s daty v 
pokladnách

Složitý a náročný systém

NENE



FiskFiskáálnlníí systsystéémy v zahranimy v zahraniččíí III.III.

OnOn‐‐line systline systéém ( Chorvatsko )m ( Chorvatsko )

On‐line zasílání přes internetové připojení

Data jsou uložena pouze v systému finanční správy

Není nutná certifikace hardware ani software

Dá se provozovat na běžných zařízeních

 Novější a jednoduchý systém

ANOANO



PlPláánovaný systnovaný systéém v m v ČČRR
Vyhodnocujeme parametry moVyhodnocujeme parametry možžných ných řřeeššeneníí::

zvolen onzvolen on‐‐line systline systéém m ‐‐ inspirace chorvatským modeleminspirace chorvatským modelem

 analyzujeme náklady na zavedení systému v kontextu 
různých technologických řešení

 analyzujeme vhodný rozsah dotčených subjektů a 
transakcí

 nejednnejednáá se o nse o náávrat registravrat registraččnníích pokladen!ch pokladen!



PlPláánovaný systnovaný systéém v m v ČČR II.R II.
Rozsah systRozsah systéémumu

Tržby (příjmy) povinných subjektů realizované v hotovosti

Povinné subjekty = podnikající fyzické osoby a právnické
osoby přijímající platby v hotovosti

Platba v hotovosti = platba jiným způsobem než bankovním 
převodem, tj. hotovost, platební karty, stravenky, šeky,…. 

Vztahuje se i na transakce mezi podnikateli

Minimum výjimek (např. prodej ve výdejních automatech)



PlPláánovaný systnovaný systéém v m v ČČR III.R III.

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci finanční správě

2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky

3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně potvrzovacího kódu)

4. Zákazník má povinnost převzít účtenku

5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace 
finanční správy



PlPláánovaný systnovaný systéém v m v ČČR IV.R IV.

OnOn‐‐line zaevidovline zaevidováánníí trtržžbyby

Základní způsob

NNááslednslednéé zaevidovzaevidováánníí trtržžby by 

Pouze pro případ výpadku spojení se serverem finanční
správy

NNááhradnhradníí řřeeššeneníí (off(off‐‐line) line) 

Pouze pro výjimky na základě rozhodnutí správce daně

trvalá nemožnost připojení k internetu

pouze pro „malé“ povinné subjekty



ZvaZvažžovaný rozsah zasovaný rozsah zasíílaných laných úúdajdajůů
 Minimální rozsah údajů

 identifikace subjektu

 datum a čas transakce

 celková tržba

 základy DPH a částky DPH dle sazeb

 identifikace provozovny a pokladního místa

 číslo účtenky

 Další zvažované údaje

 informace o zaměstnanci přijímajícím tržbu

 stav pokladny (hotovost)

 informace o zboží podléhajícím spotřební dani

 typ platby



DDííllččíí ototáázky k zky k řřeeššeneníí

 Definice obsahu účtenky

 Registrace do systému – registrace provozovny vs. 
registrace jednotlivých pokladních míst

 Specifické prodejní kanály (např. e‐shopy)

 Mobilní a semi‐mobilní provozovny

 Technická podpora ze strany finanční správy



ShrnutShrnutíí -- ccíílele

 zavedenzavedeníí celceléého systho systéému vmu v co nejkratco nejkratšíší dobdoběě (1.1.2016)(1.1.2016)

 jednoduchý a otevjednoduchý a otevřřený systený systéémm

 minimminimáálnlníí nnááklady  u  vklady  u  vššech  povinných  subjektech  povinných  subjektůů a  finana  finanččnníí
sprspráávyvy

 bezpebezpeččnost  a  dobrnost  a  dobráá funkcionalita  i  vzhledem  ke  stfunkcionalita  i  vzhledem  ke  stáávajvajííccíím m 
systsystéémmůům finanm finanččnníí sprspráávyvy

 sousouččinnost  a  spoluprinnost  a  spoluprááce  vce  vššech  povinných  a  dotech  povinných  a  dotččených ených 
subjektsubjektůů



DDěěkujeme za pozornost a kujeme za pozornost a 

za Vaza Vašše komente komentáářřee

MINISTERSTVO FINANCÍ

Mgr. Simona Hornochová

Simona.Hornochova@mfcr.cz
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