
EET a oční optika 

Pro nás stále jednoznačně platí:

kód 4778 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách - tedy i
maloobchodní prodej v očních optikách.

Kód 32500: Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb cituji taxativní výčet z OKEČ- CZ 
NACE (řádek 602) !!!.:

Oční výrobky, brýle dioptrické a sluneční, základní čočky na lékařský předpis, kontaktní čočky,
bezpečnostní ochranné brýle.

Nikdo jiný než subjekt podnikající v oboru oční optika (dle ŽZ) dioptrické brýle nevyrábí !!!

Zákon o EET rozdělil účinnost působnosti dle NACE na 4 fáze. NACE spravuje Český 
statistický úřad. Finanční úřad se musí řídit zákonem.

Jak vyplývá z webu Finanční správy:

http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby

Zákon upravuje přechodný režim vybraných evidovaných tržeb po nabytí účinnosti tohoto zákona (§
37 ZoET). Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům
dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí
danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.

Z výše uvedeného plyne:
Pakliže má kdokoli jako převažující činnost termín k povinnosti EET pozdější - dle NACE - 3250,
(cit.!!!: výroba dioptrických brýlí,..) jeho povinnost k EET pro tuto převažující činnost je od 4.fáze 

Kód 4778 je pro maloobchod (i v očních optikách) - a tedy závazný termín pro tyto činnosti - jako 
je prodej maloobchodního zboží, je od 1.3.2017. ( přímý prodej samotných brýlových obrub, 
slunečních brýlí, kontaktních čoček, atd.). Jedná se ovšem v případě oční optiky o tzv. minoritní 
činnosti.

Metodika k ZoET:
Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého
rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by
podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa
evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti
evidovat tržby z činnosti hlavní.

..a dále:

S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší 
vymezení pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že 
takováto činnost bude posuzována dle těchto kritérií:

  minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,

http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby


   platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně
nepřevyšují částku 175 000 Kč * v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena,
nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních
činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.
Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné
provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET,
a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení
uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny 
výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní 
činnosti evidovat.

Pakliže tedy dotyčný subjekt v minulém zdaňovacím období prokazatelně nepřesáhl částku 175 
tis.K č obratu v tomto segmentu, jeho povinnost k EET se kompletně posouvá až na 4 termín.

Poznámka na závěr:
Všechny subjekty, u kterých jsme o doplnění NACE kódů 4778 a 32500 požádali byli doplněny - a
to po konzultacích a vyjádření metodika ČSÚ a i na základě vyžádaného vyjádření ČSÚ od
Finanční správy. Pokud by zde byla jakákoliv pochybnost, žádný správní úřad by nám pochopitelně
nevyhověl.

Svévole některých úředníků státní správy je nezměrná a tvoří si své právo sami. Vydávají 
rozhodnutí v rozporu s platnými předpisy bez jakékoli obavy z možného postihu. Odvolací orgány 
téhož úřadu zpravidla posuzují pouze procesní postupy a nikoli zákonnost materiální stránky věci, 
nebo záměrně popř. z neznalosti pomíjí práva těch o kterých rozhodují. 

My postupujeme vždy v souladu se zákonem a platnými předpisy a v zájmu živnostníků a
podnikatelů v oční optice !!

Petr Daněk, ŽKČOO z.s.


