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1 Účtenky
na webu

Jde o systémy, kdy podnikatel nic
netiskne, ale dá zákazníkovi kód,
se kterým simůže stáhnout elektro-
nicky vystavenou účtenku z webu.
Dlouho nebylo jasné, jestli takový
způsob vystavení odpovídá poža-
davkům zákona o EET.
„Dva dny před spuštěním finanční

správa potvrdila elektronickou
účtenku v kamenných obchodech
s upozorněním, že si obchodník
musí dávat pozor na přesnost při pře-
pisování kódu s odkazem,“ komentu-
je Jura Ibl provozující systém Malá
pokladna. Finanční správa však upo-
zorňuje, že s případným vystavením
elektronické účtenky musí zákazník
souhlasit. Jestli o ni v elektronické
podobě nemá zájem, musel by pod-
nikatel přepsat všechny povinné úda-
je a vydat mu účet papírový.

2 Krátkodobé
ubytování

Příjmy z krátkodobého ubytování
(například turistů) nejsou proná-
jmem (příjmy podle § 9 zákona
o dani z příjmů), ale klasickým pod-
nikáním. Spolu s poskytnutím ne-
movitosti zahrnují i další služby
jako úklid, povlečení postelí a po-
dobně. Pokud podnikatel přijme
platbu v hotovosti, kartou nebo tře-
ba dárkovými šeky, je povinen trž-
by elektronicky evidovat. Na webu
www.etrzby.cz na toto téma visí ob-
sáhlé vysvětlení. Bohužel z něho
není jasné, jestli se elektronická evi-
dence tržeb týká i ubytování v systé-
mu Airbnb. O podnikání sice jde,
ale podnikatel dostává peníze pře-
vodemna účet právě odAirbnb, kte-
rému platí koncový zákazník. A tu-
díž by se toho EET nemělo týkat.

„Airbnb teprve v okamžiku, kdy
přijedou hosté, převede částku na
účet pronajímateli. Ten tedy neobdr-
ží platbu hotově či kartou, nýbrž pře-
vodem na účet. U pronajímatele za
těchto podmínek povinnost vést
EET nevzniká,“ uvedla pro server
iDnes.cz daňová poradkyně Zuzana
Hrubá z firmy Schaffer & Partner. Fi-
nanční správa se před spuštěním evi-
dence vyjádřila, že problém vyhod-
nocuje, týden po začátku neposkytla
žádnou odpověď. Ale vzhledem
k tomu, že jedním z pozměňovacích
návrhů je zrušení EET pro platby kar-
tou přes internet (nejčastější způsob
jak se Airbnb hradí), asi není co řešit.

3 Tržby
z e-shopů

Na oficiálním webu www.etrzby.cz
je v oblasti e-shopů uvedena infor-
mace o tom, že u karetních transak-
cí, ať už uskutečňovaných prostřed-
nictvím debetní či kreditní karty,
nebo přes virtuální karty umístěné
například v mobilním telefonu, je
elektronická evidence tržeb požado-
vaná. Jeden z návrhů ministra Babi-
še, o kterém se aktuálně jedná, však
říká, že platby kartou v e-shopech
by mohly být z EET vyjmuty. Vzhle-
dem k tomu, že jen málo ubytova-
cích a stravovacích služeb je posky-
továno přes internet, je na rozhod-
nutí tohoto problému čas do 1. břez-
na 2017, kdy nastane další vlna EET
pro maloobchod a velkoobchod.
Provozovatelům e-shopů tak lze do-
poručit, aby s případným nákupem
pokladní techniky vyčkali.

4 Kluby místo
hospod

Vesnická hospoda zavře a na jejím
místě – nebo třeba u někoho v gará-
ži – vznikne soukromý klub. Jeho
návštěvníci společně jedí a pijí, na
konzumaci se poměrným způso-
bem skládají.

Nic podobného se asi neděje ve
městech, kde přijde do restaurace
mnoho cizích lidí. Ale v malé obci,
kde je skladba návštěvníků stále
stejná a spíš než o tržbu jde o to, že
se lidé mají kde sejít, se to děje do-
cela často. Na otázku, zda finanční
úřady budou situaci nějak řešit,
jsme nedostali odpověď.
Vyjádření daňové poradkyně

Blanky Markové je následující:
„Soukromý klub nebo spolek ne-
budou muset EET řešit, pokud ne-
budou provozovat výdělečnou čin-
nost. Celkem jednoduché by to
mělo být u spolků, třeba hasičů či
rybářů ve vsi. V jejich případě jde
buď o zájmovou, nebo veřejně pro-
spěšnou činnost a v tom případě
povinnost EET nemají. Schůzky

s občerstvením, na které se složí,
jsou prostě součástí jejich činnos-
ti. Problém může nastat, když se
klub bude scházet u jednoho člově-
ka, ten se bude starat o pohoštění
a vybírat peníze. Pokud by si toho
finanční úřad povšiml, měl by ten-
to člověk umět vysvětlit, jak klub
činnost financuje a ostatní členové
by mu to měli dosvědčit.“

5 Paušální daň
a výjimka z EET

Paušální daň už v současné době
existuje. Žádat o ni mohou podnika-
telé, kteří za tři roky nedosáhnou ob-
ratu vyššího než pět milionů korun.
V podstatě jde o to, že se s finančním
úřadem předem dohodnou na výši
daně, kterou zaplatí, a pak nemusí

řešit žádnou evidenci, daňová při-
znání, slevy na dani... V Česku ji za-
tím využívá minimum podnikatelů.
Pozor: paušální daň není totéž co vý-
daje uplatňované paušálem (kdy si
třeba zemědělec od příjmů odečte
80 procent a výsledek zdaní).
Ministr Babiš nově navrhuje, aby

lidé s ročním obratem do 250 000
korun, kteří budou platit onu paušál-
ní daň, nemuseli mít EET. Nepříjem-
né je, že ten, kdo si podnikáním při-
vydělává třeba k důchodu, například
pět tisíc korun měsíčně, v současné
době žádnou daň neplatí – vypočte-
ná daň je nižší než sleva na poplatní-
ka. Nově však platit bude. Buď pau-
šální daň nejméně 600 korun za rok,
nebo poplatky za software souvisejí-
cí s provozem EET.
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7.12. 01:49:00 – 5 375 ms

7.12. 01:19:00 – 11 633 ms

Od 1:00 do 3:00 ráno. Doba je uvedena v milisekundách
(1 sekunda = 1 000 milisekund). Dvě sekundy jsou v zákoně
stanoveny jako limit. Pokud pokladna do dvou vteřin nedostane
odpověď s kódy na účtenku, nemusí déle čekat a může
účtenku odložit na později.

Doba odezvy 7. prosince 2016

Dětské nemoci EET: účtenky
Ačkoli EET již týden běží, několik podmínek se možná v následujícím období

39015
podnikatelů
se k 7. prosin-
ci 2016 připoji-
lo k EET.2,8

milionu účtenek
odeslali podnikate-
lé do EET během
prvního dne. 16

milionů účtenek evidovalo
Generální finanční ředitel-
ství k sedmé hodině ranní
dne 7. prosince 2016. 356

milisekund byla průměrná
doba odezvy při odesílání
EET účtenky v prvním týd-
nu ostrého provozu.

INZERCE

SPOLEHLIVÝ POKLADNÍ SYSTÉM
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Dotykačka
UNIVERZÁLNÍ

www.dotykacka.cz
800 605 605

Dotykačka
MOBILNÍ
4 990 Kč

+ licence od 289 Kč/měsíc
9 990 Kč

+ licence od 289 Kč/měsíc

Dotykačka
KOMPLETNÍ
13 990 Kč

+ licence od 289 Kč/měsíc
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Pokud se chcete
zúčastnit účtenkové
loterie, měli byste již
dnes začít vymýšlet
systém, jakým budete
účty uchovávat,
abyste v nich pak ten
správný dokázali
vyhledat.

51 788
podnikatelů si k 5. prosin-
ci 2016 vyzvedlo na fi-
nančním úřadě potřebné
autentizační údaje.


