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Zákon č. 137/2020 Sb., o některých
úpravách v oblasti evidence tržeb

v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu,

ve znění zákona č. 263/2020 Sb. a zákona č. xxx/2020 Sb.

Jak jsou vyznačeny novely v textu úplného znění:
� obyčejné černé písmo – základní text zákona
� tučné černé písmo – novela zákonem č. 263/2020 Sb. účinná dnem 3. června 2020
� tučné červené písmo – novela zákonem č. xxx/2020 Sb. účinná dnem x. listopadu 2020
� ležaté černé písmo – redakční poznámky

§ 1
(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle záko-

na upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autenti-
začními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby
předešel jejich zneužití, do 30. června 2022.

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravují-
cího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační
oznámení 31. prosince 2022.

§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. (tj. dne 27. března

2020)

* * *

VYBRANÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Z NOVELIZUJÍCÍCH ZÁKONŮ

Čl. II zákona č. 263/2020 Sb.
Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle

§ 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č.
256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.

Čl. III zákona č. 263/2020 Sb.
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení. (tj. dne 3. června 2020)

Čl. II zákona č. xxx/2020 Sb.
Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle
§ 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č.
256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou
dne 1. července 2022.

Čl. III zákona č. xxx/2020 Sb.
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení.


