2. Současný stav evidence tržeb
Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným subjektům povinnosti spočívající v evidenci vybraných aspektů jejich samostatné činnosti, případně další povinnosti, které jsou svou podstatou obdobné povinnostem obsaženým v zákoně o evidenci tržeb.
Lze konstatovat, že v současných povinnostech subjektů, které
realizují tržby a to jak hotovostní, tak bezhotovostní se realizované tržby
evidují a po účinnosti zákona č.116/2016 Sb. o evidenci tržeb nedojde
ke zrušení žádné ze současných povinností.
2.1 Záznamní povinnost v daňovém řádu
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „daňový řád“), upravuje v § 97 zvláštní záznamní povinnost daňového subjektu uskutečňujícího v rámci své podnikatelské nebo
samostatné výdělečné činnosti platby v hotovosti. Daňový subjekt je povinen vést průběžnou evidenci o těchto uskutečňovaných platbách v případě, že obdobnou evidenci o těchto platbách již nevede na základě jiného zákonného ustanovení (tj. pokud bude evidovat tržby podle zákona
o evidenci tržeb, pak je v rozsahu této evidence zproštěn záznamní povinnosti).
Vedle vedení evidence uložené právním předpisem je nadto
správce daně oprávněn uložit povinnému subjektu v odůvodněných případech rozhodnutím vedení zvláštních záznamů pod podmínkou, že takový postup je nutný pro správné zjištění a stanovení daně.

2.2 Účetnictví (podvojné účetnictví) podle zákona o účetnictví
Nejvýznamnější formou evidence je účetnictví, které je upraveno v
zákoně č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon o účetnictví“). Předmětem účetnictví je účtování o stavu a pohybu
majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření a o skutečnostech, které
jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a
věcně souvisí. Podle § 6 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními
doklady a zaznamenávat je na základě průkazných účetních záznamů v
účetních knihách za podmínek stanovených zákonem o účetnictví a to
včetně tržeb.
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2.3 Daňová evidence v zákoně o daních z příjmů
V návaznosti na zrušení soustavy jednoduchého účetnictví v zákoně o účetnictví byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, vložena právní úprava Evidence příjmů pro
fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou podle zákona o účetnictví.
Jedná se o hojně využívanou evidenci, která dává možnost některým fyzickým osobám, které nejsou účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), aby vedly evidenci ve zjednodušeném rozsahu. Daňovou evidencí se rozumí evidence pro účely stanovení základu daně z příjmů a
samotné daně z příjmů § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Obligatorně obsahuje údaje o majetku a dluzích, o příjmech a výdajích.
2.4 Záznamy o příjmech v zákoně o daních z příjmů
Povinnost evidovat příjmy a tím pádem i tržby, jak v hotovosti tak
bezhotovostní, lze najít například v § 7 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, který ukládá poplatníkům, kteří vykazují dílčí základ
daně ze samostatné činnosti podle § 7 a uplatňují výdaje paušální částkou, povinnost vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých
v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.
Další povinnost evidovat příjmy je upravena v § 9, kde zákon
ukládá daňovému subjektu v případě, kdy uplatňuje výdaje procentem z
příjmů, vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v
souvislosti s nájmem.
2.5 Povinnost vydávat doklad
Povinnost vydat doklad o uskutečněné finanční transakci také obsahuje současné znění § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, stanoví, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen
vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením
data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba
poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Dále současné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá
podnikateli v § 31 odst. 14 povinnost vydat na žádost zákazníka doklady
o prodeji zboží a o poskytnutí služby s předepsanými údaji, mj. datem
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prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druhem zboží nebo poskytnuté
služby a cenou tohoto zboží nebo služby.
Povinnost vydávat doklad může být splněna najednou, tj. jedním
dokladem (např. též dokladem – účtenkou, podle evidence tržeb, tj. jedním dokladem dojde ke splnění např. 3 povinností uložených různými
zákony).

2.6 Povinnost vést evidenci o cenách
Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 11 prodávající povinen vést evidenci o cenách. Kromě úředně stanovených cen a cen podléhajících usměrňování cen se tato úprava
vztahuje na ceny zboží, které je prodáváno spotřebiteli.
Evidenci cen je prodejce povinen vést tři roky po skončení platnosti
ceny zboží. Ohledně údajů prokazujících výši a dobu jejich uplatňování
stanoví podrobnosti prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva financí č. 450/2009 Sb..
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