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Tři pracovní dny zbývají do startu druhé vlny
elektronické evidence tržeb. V největší fázi
nové daňové povinnosti začne odesílat elek‑
tronickou cestou každou vydanou účtenku

na servery ministerstva financí kolem čtvrt milionu
majitelů velko‑ a maloobchodů. Přidají se tak ke 45
tisícům provozovatelů restaurací, kaváren a hotelů,
kteří jakoprvníodstartovaliEETlonivprosinci.Všich‑
ni ostatní podnikatelé, kteří přijímají hotové peníze,
začnou své tržby postupně evidovat v první polovině
příštího roku.
Podobně jako hospodští v první vlně, také obchod‑

níci odkládají registraci nafinančnímúřaděvpodobě
vyřízení takzvanýchautentizačníchúdajůnaposlední
chvíli.Kekoncitýdnesioněpožádalopouzeněcomálo
přes 100 tisíc podnikatelů. „To je přibližně 41 procent
z celkového předpokládaného počtu,“ uvedla mluvčí
Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Petra Pe‑
tlachová. Dodavatelé pokladen a softwaru pro EET
hlásí, že podobně jsou na tommajitelé obchodů také
s nákupempotřebného zařízení.
PodleMichalaWantulokazespolečnostiDotykačka,

která dodává elektronické pokladny pro EET, se tak
obchodníci dostali za kritický bod, do kterého bylo
ještě možné všechny účastníky druhé vlny vybavit
elektronickým zařízením a zprovoznit na něm soft‑
ware. „Tradiční dodavatelé pokladen i malé garážové
firmy už mají plnou kapacitu, zbývá asi pět společ‑
ností, které jsou schopny odbavovat stovky až tisíce
zákazníků denně,“ řeklWantulok.
Obdobnýpřístupkpořízení všehopotřebnéhopro

elektronickou evidenci tržeb měli i hospodští a re‑
stauratéři před čtvrtrokem. Jenomže těch bylo „jen“
pár desítek tisíc, a tak ještě bylo v silách dodavatelů
pokladenodbavit tynejotrlejší podnikatele, kteří ne‑
chali nákup na poslední chvíli. Příští týden se na ně
ale vrhne armáda 150 tisíc živnostníků. A ti budou
požadovat dodávku pokladny, zprovoznění a zaško‑
lení do druhého dne. „Budeme muset řešit několik
tisíc objednávek denně, což není zrovna reálné,“ do‑
dalWantulok.
Podnikatelé z první vlny navíc dostali od finanční

správyněkolik týdnůhájení, kdysepozděnakoupená
pokladnaneboprovozovnaneoznačená cedulkou, že
eviduje tržby, řešily jen domluvou. Ty časy skončily.
Majitelé obchodů, kteří začínají své tržby evidovat
příští týden, mohou na tak benevolentní přístup za‑
pomenout. „Nic takového už v úmyslu nemáme. Zá‑
konplatí dostdlouhona to, abynanějmohlbýtkaždý
připraven,“ řekla náměstkyněministra financí Alena
Schillerová.
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Tímale rozdílymezi startemprvníadruhévlnyEET
nekončí. Většina podnikatelů z první vlny provozuje
v podstatě shodnou nebo velmi podobnou činnost,
a proto také vyžadovali podobné pokladní systémy.
Některé restaurace třeba zakoupily více vybavené
systémy, které jim umožnily například rychlou in‑
venturu zásob.
Nyní se do EET zapojují všechny typy obchodů,

odmajitelů stánků se suvenýry přes samoobsluhy až
po specializované prodejny typumasny nebo zeleni‑
ny, kdemajitelékrámkůvyžadují propojenípokladny
s váhou. K nim se přidávají internetové obchody se
specifickými způsobyplatby, napříkladpřes platební
bránytypuPayPal. „Druhá fázekladenapokladní sys‑
témyvýrazněvyšší nároky.Aťuž jdeoobjemdat, kdy
je třeba nahrát do pokladny mnohdy tisíce položek,
neboodoplňkovépříslušenstvítypuváhy,čtečkykódů
či zákaznického displeje,“ popsalMichalWantulok.

Brzdou jemalá informovanost obchodníků
Například zmínění řezníci se často obracejí na infor‑
mační linkyministerstva i dodavatelů, odkdy pro ně
vlastněEETzačínáplatit.Mnohdysepohybujínahra‑
nici mezi maloobchodním prodejcem a zpracovate‑
lem, pronež startuje elektronická evidence až za rok.
„Povinnost evidovat od 1. března mají totiž pouze ti,
kteřímasonakoupí,minimálněhozpracují, například
naporcují, a přeprodají zákazníkovi,“ uvedl Martin
Dvořák, obchodní ředitel společnosti Bizerba, doda‑
vatele vah a pokladen pro EET. Ti, kdo si maso sami
bourají, patřímezi zpracovateleapřijdouselektronic‑
kou evidencí tržeb na řadu až příští rok.
Podobnou špatnou informovanost dávají obchod‑

níci s pokladnami a systémy na EET do souvislosti
s nezájmempodnikatelů a živnostníků o to, abyměli
vše včas připravené.Ministerstvo financí přitom zří‑
dilospeciálníporadenskoulinku,podobnouprovozuje
takéAsociacemalých a středních podnikatelů.Mini‑
sterstvonavíc uspořádalo několik konferencí po celé
republice, kterýchse zúčastnily tisíce lidí. „Žádný jiný
zákon zatím neměl takovou propagaci jako elektro‑
nická evidence tržeb,“ uváděla na těchto setkáních
pravidelně náměstkyně Schillerová.
To ale podle lidí kolem EET nestačí. „Ministerstvo

zcelapodcenilokomunikaciapřípravurozjezduamu‑
sím říct, že v některých momentech se asi všichni
zbranžedoslovakousali do rtů. Přitomodpork záko‑
nuze strany těch,prokoho jeurčen, je cítit jižněkolik
měsíců, takže byl čas se na to dobře připravit,“ uvedl
František Brož ze společnosti FYI, která se zabývá
propagací EET.
Podlenějměloministerstvozříditkontaktnímísta,

abypodnikatelépochopili, že rozjezdEETnení záleži‑
tost napár dní a je dobré dát tomučas. „V zahraničí je
upodobnýchkampaníběžné, žestátvedepodnikatele

velmi trpělivě za ruku, přistupuje k zavádění novi‑
nek sebekriticky a snaží se docházet, a to i vmédiích,
ke společnému konsenzu. V tomhle jsou například
mistři ve Velké Británii,“ dodal Brož.
Podobněmluví i další dodavatelépokladen, byťpři‑

pouštějí, že část viny zamalou informovanost o elek‑
tronickéevidencitržebje inaobchodnících. „Současná
situacena trhuukazuje, žemaloobchodníci se zdosa‑
vadníchzkušeností zprvní vlnynepoučili.Nutno říci,
že nevidím úplně reálně, že by finanční správa stih‑
la všechny nevyzvednuté autentizační údaje za pár
pracovních dní vydat,“ řekl Zbyněk Švec, zakladatel
pokladního systému Septim.cz.
Resortfinancí užkvůli tomudokonce rozšířil úřed‑

ní hodinynapobočkáchfinančníchúřadů, které však
zatímstále zejí prázdnotou.Příští týdenbudoumuset
odbavitběhemposledníchdvouúnorovýchdnůna70
tisíc podnikatelů během každého dne. Náměstkyně
ministrafinancíAlenaSchillerová říká, že tofinanční
správa zvládne. „Jsmena to zvyklí, je to typicky česká
vlastnost.Vidímetokaždýrokpřipodávánídaňových
přiznání,“ řekla.

Se startemEETproblémy teprve začnou
Jenomže úspěšným startem trable obchodníků ne‑
končí, ale začínají. Svébyo tommohlo říct téměřosm
tisíc provozovatelů restaurací, hotelů a podnikatelů
zprvnívlny,kteříužzažilikontroluzfinančníhoúřadu
nebo celní správy. Po několika týdnech hájení rozjeli
úředníci kontroly naplno. Během dvou měsíců jich
zvládli téměř osm tisíc, nepřipravených zastihli 680
provozoven, našli u nich 1025 přestupků. „Nejčastěj‑
šímzjištěnýmprohřeškembylonevystaveníúčtenky,
neumístění informačního oznámení, případně neza‑
sílání údajů do našich systémůEET,“ doplnilamluvčí
GFŘ Petra Petlachová.
Zatímpadlo jen 15pokutv celkovévýši necelých90

tisíc korun. Ostatní „hříšníci“ čekají na závěr správ‑
ního řízení. Dá se očekávat, že se číslo, kolik finanční
správa udělila pokut, začne velmi rychle zvyšovat.

Druhá fáze klade
na pokladní systémy
výrazně vyšší nároky,
například pokud jde
o objem dat, kdy je třeba
nahrát do pokladny
mnohdy tisíce položek.

Michal Wantulok
společnost Dotykačka

DEN „D“ PRO OBCHODY
POČÍTAČE MINISTERSTVA FINANCÍ ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN ZATĚŽKÁVACÍ
ZKOUŠKA. NA JEJICH DISKY ZAČNE VE STŘEDU POSÍLAT ÚČTENKY
ELEKTRONICKOU CESTOU ČTVRT MILIONU MAJITELŮ OBCHODŮ.

1. fáze
Dotkla se:

asi45 tisíc podnikatelů
Patří tam:

Ubytování: hotely, motely, botely, penziony, ubytovny, kempy, tábořiště apod.

Pohostinství: restaurace včetně předzahrádek, kavárny, kantýny, stánky, food
trucky (mobilní prodejny), catering apod., neplatí pro stánkový prodej nápojů
nebo jídla bez zázemí, například v podobě stolků

700 hospod zrušených
Podle Sdružení místních samospráv ČR zaniklo při spuštění EET v prosinci
asi 700 hospod. Sdružení vycházelo z průzkumu mezi starosty obcí. Ministr
financí Andrej Babiš to popřel, podle něj v prosinci více hospod otevřelo, než
zavřelo. V lednu podle finanční správy zavřelo 135 restaurací a hospod.

2000 udání
Po spuštění EET v prosinci začal fungovat takzvaný udavačský web,
na kterém mohli lidé anonymně nahlašovat restaurace, které jim nevydaly
účtenku s kódem EET. Jen v prosinci web evidoval téměř 2000 oznámení.
Andrej Babiš na začátku ledna nechal web vypnout, údajně o něm nevěděl.

2. fáze
Dotkne se:

asi 250 tisíc podnikatelů
Patří tam:

Maloobchod: trafiky, prodejny s potravinami, benzinky, elektroobchody, prodejny
s oblečením, železářství, prodejny s nábytkem, lékárny, e‑shopy, večerky, stánky
se suvenýry apod.

Velkoobchod: zverimexy, obchody s textilem, papírnictví, se dřevem, potravinami,
farmaceutickými výrobky, kancelářským nábytkem, elektronikou apod.

102 tisíc registrovaných
O registraci k EET požádalo asi 102 tisíc malo‑ a velkoobchodníků.
To je méně než polovina těch, kterých se druhá vlna EET týká.
(údaj platný k 19. 2. 2017)
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