
METODIKA PRO OČNÍ OPTIKY
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ OČNÍCH OPTIK  DLE DOTČENÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Jak ovlivní EET činnost očních optik a optometristů?

Základní informace

Povinnost elektronicky evidovat tržby podle nového zákona o ETT se týká jak poskytovatelů zdravotních služeb (optometristé), tak i provo-
zovatelů očních optik.
 • Povinnost evidovat tržby očních optiků je od  1. 3. 2017.
 • Povinnost evidovat tržby optometristů  je od  1. 3. 2018.

Provozovatelé očních optik, kteří ve většině případů poskytují i zdravotní služby v oboru optometrie mají povinnost přihlásit se k elektronic-
ké evidenci tržeb od 1. 3. 2017. Tržby za činnost optometristů je ovšem možno začít evidovat až od 1. 3. 2018. 
Je na individuálním zvážení provozovatele oční optiky, zda začne evidovat tržby ze všech svých činností najednou nebo postupně, dle har-
monogramu zavedení povinností EET. Zákon o EET nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než je uvedeno v harmonogramu.

Je třeba evidovat tržby, které jsou uskutečněny:
 • v hotovosti
 • platební kartou
 • šekem
 • směnkou 
 • či v jiných podobných formách (dárková karta, poukázky na zboží a služby – stravenky). 

Není třeba evidovat tržby v případě, že podnikatel vystavuje fakturu a tyto tržby jsou uhrazeny:
 • převodem z účtu na účet
 • složením hotovosti na účet v bance

Před přijetím první evidované tržby dle harmonogramu je třeba zažádat o autentizační údaje. Žádost o autentizační údaje je možnost 
podat 

 • osobně na kterémkoliv finančním úřadě
 • prostřednictvím datové schránky. 

Na základě autentizačních údajů obdrží poplatník certifikát(y) pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob je možno ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, využít mimo-
řádné slevy na dani z příjmů.  Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu 
daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Podrobnější informace 

Dotčené právní předpisy
 • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“)
 • Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
 • Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o EET nabývá účinnost ke dni 1. 12. 2016. Výjimku tvoří ustanovení zákona upravující se autentizačních údajů pro evidenci tržeb, 
která jsou účinná od 1. 9. 2016. Zákon o EET zároveň počítá, že k provedení některých jeho ustanovení bude vydán prováděcí právní předpis 
(nařízení vlády). Nařízení vlády by měla konkrétně upravovat problematiku evidence tržeb ve zjednodušeném režimu a dále seznam tržeb, 
jejichž evidování by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon dané činnosti. Tato nařízení nebyla ani v polovině října 
vládou přijata. 

Okruh subjektů, kterých se EET týká
Zákon o EET se týká podnikajících fyzických i právnických osob coby provozovatelů očních optik a zároveň i poskytovatelů zdravotních 
služeb (tj. optometristé). 
Dle ustanovení § 3 zákona o EET se povinnost evidence tržeb vztahuje na všechny osoby, které jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob 
a poplatníky daně z příjmů právnických osob dle zákona o daních z příjmů.1

1  Ustanovení § 2 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 
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Harmonogram zavedení povinnosti EET
Dle zákona o EET má dojít k postupnému zavedení povinné evidence tržeb. Časový harmonogram se odvíjí od jednotlivých druhů činností, 
které jsou klasifikovány dle NACE.2 Rozhodující je tedy povaha každé konkrétní činnosti, nikoli např. převažující činnost v rámci podnikání 
subjektu.  To konkrétně znamená, že povinnost evidovat tržby dle zákona o EET se týká činností:
 • Očních optiků od 1. 3. 2017 – činnost je dle klasifikace NACE zařazena v Sekci G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motoro-
vých vozidel, bod 47.78 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách  
 • Optometristů od 1. 3. 2018 – činnost je dle klasifikace NACE zařazena v Sekci Q: Zdravotní a sociální péče, bod 86.90 - Ostatní činnosti 
související se zdravotní péčí 
Na tomto místě upozorňujeme, že dle klasifikace ekonomických činností NACE je v  Sekci C: Zpracovatelský průmysl, bod 32.50 uvede-
na Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb, která ve svém výkladu obsahuje výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových  
a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu, kontaktních čoček a ochranných brýlí.3 Povinnost evidovat tržby z této skupiny 
je odložena na 1. 6. 2018. 

Existuje tedy jistý pojmový překryv v popisu činností, které rovněž figurují ve výčtu činností očních optiků, ty jsou nicméně mnohem širší  
a jsou primárně popsány v bodě 47.78. klasifikace, kde je třeba evidovat tržby již od 1. 3. 2017. 
Jednoznačně proto doporučujeme evidovat tržby související s činností očních optiků již od 1. 3. 2017.

Tržby podléhající evidenci
Tržby, které mají být dle zákona o EET evidovány, musí splňovat formální i materiální zákonné náležitosti zároveň. 

Z formálního hlediska musí být evidovány pouze ty tržby, které jsou uskutečněny v zákonem stanovené formě. Jedná se o platby uskuteč-
něné v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či v jiných podobných formách (dárková karta, poukázky na zboží a služby – stravenky). 
Není třeba evidovat tržby, které jsou uhrazeny převodem z účtu na účet či složením hotovosti na účet v bance, vystavuje-li podnikatel fak-
turu (důvodem je jednoduchá dohledatelnost těchto plateb“). 4

Z materiálního hlediska musí evidované tržby splňovat další podmínky uvedené v zákoně o daních z příjmů.5 V případě podnikajících 
fyzických osob se musí jednat o tržby spojené s příjmem ze samostatné činnosti, která je podnikáním (jedná se např. o příjem ze živnos-
tenského podnikání).6 V případě právnických osob se musí jednat o platby spojené s příjmem z činnosti, která je podnikáním. Výjimku 
z povinné evidence tvoří příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy ojedinělé, příjmy, které tvoří základ daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně a příjmy z jiné činnosti než podnikání a u poplatníků daně z příjmů právnických osob příjmy zahrnované do samostat-
ného základu daně. 

Zákon o dani z příjmů neuvádí výjimku z příjmů podnikatelských subjektů (fyzických i právnických osob) coby poskytovatelů zdravotních 
služeb z předmětu daně z příjmů. To znamená, že dani z příjmů podléhají též příjmy získané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
v oboru optometrie (např. prodej kontaktních čoček či poplatek za jejich aplikaci pacientům).   

V případě, že si u některých činností nejste jednoznačně jistí, zda je musíte evidovat, doporučujeme Vám projednat problematiku evidence 
jednotlivých příjmů s Vaším daňovým poradcem. 

Zvýhodnění dle zákona o EET 
Zákon o EET nestanovuje žádné výhody či úlevy z  evidence tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro poplatníky daně z příjmu 
fyzických osob je možno ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, využít mimořádné slevy na dani z příjmů.  
Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti 
a základní slevy na poplatníka.

Jak začít - žádost o autentizační údaje
Evidencí se v tomto případě rozumí autentizace, která slouží k přístupu na server Finanční správy.

Zákon o EET podle § 13 odst. 1 uvádí, že poplatník je povinen podat žádost o autentizační údaje před přijetím první evidované tržby. 

Zákon o EET nestanovuje přesný časový údaj, kdy je třeba předem podat žádost o autentizační údaje. Vzhledem harmonogramu zavedení 
EET pro jednotlivé subjekty doporučujeme podat žádost v dostatečném předstihu (cca 2 – 3 měsíce před povinností subjektu evidovat 
tržby). 

Podávat žádosti o autentizační údaje je možné od 1. 9. 2016. Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce, který je oprávněný k převzetí 
autentizačních údajů.

Žádost o autentizační údaje lze podat dvěma způsoby.

1) Elektronicky – prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu. Formát a strukturu žádosti určuje správce daně, který následně 
autentizační údaje přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu.  
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=645256303

2) Osobně – na libovolném finančním úřadě. Autentizační údaje jsou poplatníkovi přiděleny v rámci tohoto jednání.
Na základě autentizačních údajů obdrží žadatel certifikát(y), které slouží k autentizaci datových zpráv.

2   Klasifikace ekonomických činností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE. 
3   http://www.nace.cz/nace/32-50-vyroba-lekarskych-a-dentalnich-nastroju-a-potreb/
4   Ustanovení § 5 zákona o EET. 
5   Ustanovení § 6 zákona o EET.
6   Ustanovení § 7 zákona o daních z příjmu.
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