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Z P R ÁV Y  S P O L E Č E N S T VA

EET a oční optiky – informace SČOO v březnu 2017
Shrnutí z přednášky Mgr. Jana Zahálky ze společnosti Re-medical „Oční optika a elektronická evidence tržeb (EET)“, která zazněla při veletrhu 
OPTA 2017:

„Zákon o EET celkem rozumně rozdělil nástup povinnosti evidovat tržby v EET na vlny, což by se dalo hodnotit jako pozitivní a praktický 
krok, jenomže to by státní správa musela zároveň udělat jasno v tom, kdo do které vlny patří. Zákon o EET si pro rozdělení do vln „vypůjčil“ 
klasifikaci NACE, což je celoevropský číselník činností, který vznikl pro statistické účely a u nás s ním běžně pracuje Český statistický úřad 
(ČSÚ). Oční optiky mají tu smůlu, že zrovna v jejich případě se ukázalo, jak toto může být v praxi zrádné. V případě očních optik se totiž 
nabízí klasifikace hned do dvou skupin NACE, a to zrovna do takových, které mají každá jiný nástup do EET. 

V úvahu pro oční optiky připadaly následující dvě kategorie NACE:

Sekce C, Zpracovatelský průmysl 
Kód NACE - 32.50:
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
Nezahrnuje: - činnosti optiků
Sekce G, Velkoobchod maloobchod 
Kód NACE - 47.78:Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializ. prodejnách
Zahrnuje: - činnost optiků

Kategorie 32.50 sice obsahuje výslovně výrobu skel broušených podle lékařského předpisu , nicméně zároveň je v popisu uvedeno, že ne-
zahrnuje činnost optiků. Tato kategorie je od počátku pro odbornou veřejnost přitažlivá především proto, že nástup EET pro tuto skupinu 
nastane až v polovině roku 2018.

Kategorie 47.78 činnost optiků naopak výslovně obsahuje. Kategorizace tímto směrem ale znamená povinnost EET již od 1. 3. 2017.
Pokud se nezabýváme otázkami doplňkového prodeje (jednoznačně spadá do 47.78), minoritních činností apod., pak je jasné, že otázka 
„32.50 nebo 47.78“ má zásadní význam.

Společenstvo se ve spolupráci s poradenskou společností re-medical snažilo najít jednoznačnou a „neprůstřelnou“ odpověď již od počát-
ku platnosti zákona o EET. Hledání odpovědi bylo vedeno snahou najít objektivní, obhajitelné odpovědi a nenechat se přitom zmást tím, 
že by se nám jedna odpověď líbila více, než ta druhá. Analýzy od počátku směřovaly k variantě 47.78, a tedy té méně příjemné, znamena-
jící dřívější nástup EET. 

Argumentaci ve stylu, že citované kategorie hovoří o „optice“ a nikoli „oční optice“ je třeba zařadit do kategorie „přání otcem myšlenky“, 
a nevěnovat jí zbytečně pozornost. Rovněž skutečnost, že jsou optici na SÚKLu registrováni coby výrobci zdravotnických prostředků, zde 
bohužel hraje úlohu spíše podpůrnou, ale samo o sobě to jistě nemá žádnou závaznost pro finanční správu, nebo přímý dopad na EET. 
Množství zmatku způsobily paradoxně také stránky ČSÚ, kde část optiku nalezla u svého IČa kategorii 32.50. Na přímý dotaz nicméně ČSÚ 
dal od EET výslovně „ruce pryč“, s tím, že jejich statistická práce s kategoriemi NACE může být pro účely EET spíše zavádějící.
Odpověď to nebyla překvapivá, protože i z logiky zákona vyplývalo, že rozhodující slovo má v těchto otázkách pro účely EET finanční úřad. 
Zákon dokonce i pamatuje na možnost, že si někdo není jistý, kam jeho činnost spadá, a proto je zřízeno v § 32 zákona o EET tzv. „závazné 
posouzení“. V jeho rámci je možno, po zaplacení správního poplatku a položení dotazu, dostat od finančního úřadu závaznou odpověď 
„černé na bílém s kulatým razítkem “. Společenstvo toto udělalo, a od pražského finančního úřadu skutečně přišlo závazné posouzeni,  
které činnost oční optiky zařadilo do kategorie 47.78, tedy EET od 1.3.2017. 
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Situace tedy byla zdánlivě vyřešena, nicméně z různých koutů ČR přicházely různé zprávy, někde finanční úřad optikům říkal, že evidují  
v EET až od 2018, jinde zase pracovníci prohlásili, že se budou řídit podle toho, co naleznou na stránkách ČSÚ. Objevil se proto neformál-
ní návod, jak si EET odložit, a to: dosáhnout uvedení kódů 32.50 v registru ČSÚ a zároveň si respektování tohoto zařazení „dohodnout“  
na finančním úřadě. Z pohledu nějaké jistoty (protože se zde bavíme o pokutách až půl milionu) ale není možné takový postup doporučit 
nebo dokonce garantovat bez toho, aby si optik toto nenechal na konec pro jistotu „podepsat“ závazným posouzením. Ono je totiž dost 
pravděpodobné, že časem dojde centrálním pokynem ke sjednocení výkladové praxe a Generální finanční ředitelství situaci rozsekne pro 
celou ČR jednotně. Je smutným faktem, že v případě následných problémů je argument ve stylu „ale mě paní Nováková do telefonu říkala, 
že se na mě EET ještě nevztahuje“ z kategorie těch slabších…

V současné chvíli by se dalo i říci že GFŘ takové rozhodnutí už udělalo, neboť na webu etrzby.cz už je v sekci častých dotazů uvedeno,  
že činnosti oční optiky opravdu spadají do 47.78, a povinnost EET zde platí od 1. 3. 2017. 

Nelze tedy než doporučit se k EET přihlásit a začít evidovat i tržby z výroby brýlí co nejdříve. Samozřejmě 1. 3. už je za námi, nicméně jsme 
přesvědčeni, že finanční úřad zde problémy dělat nebudou, neboť výkladové praxe byla doposud v ČR nejednoznačná a množství finanč-
ních úřadů dávalo protichůdné informace. V případě že by přesto přeci jen nějaký finanční úřad měl snad zmatků a pozdějšího přihlášení 
do EET zneužít proti oční optice, jsme připraveni s formulací odpovědi pomoct. Opravdu ale pevně věříme, že k tomu nedojde.
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