
Horší start elektronické evidence 
tržeb (EET) si ministr financí 
Andrej Babiš asi nemohl představit. 

Těsně před ostrým rozjezdem změny, která 
údajně měla po dlouhých letech omezit 
daňové úniky a vytvořit rovné a spravedlivé 
konkurenční prostředí mezi tuzemskými 
podnikateli, se kolem celého systému 
rozpoutal chaos. Zmatení jsou podnikatelé 
i zákazníci. 

Na vině přitom nejsou odpůrci EET, na je-
jichž házení klacků pod nohy si Andrej Babiš 
v minulosti opakovaně stěžoval. Nejistotu do 
fungování evidence tržeb vnesly jeho vlastní 
výroky, když slíbil vyjmout z přicházející 
povinnosti internetové e-shopy i drobné 
živnostníky využívající danění paušálem 
a zároveň dosahující ročních příjmů do 
250 tisíc korun. 

Do EET by se tímto způsobem promítlo 
ohlášené rozšíření takzvané paušální daně, 
které by mělo platit od příštího roku.

Výjimky ničí EET
Nečekané prohlášení poškodilo přede-
vším ty, kteří se evidence tržeb dosud 
zastávali jako jistého systému vedoucímu 
k domnělému transparentnímu daňové-
mu prostředí. Znepokojení nad návrhy 
tak vyjádřila například Komora daňových 
poradců. „Nestabilní právní prostředí, 
kdy se zákon po svém schválení parla-
mentem fakticky mění nikoli formou jeho 
novely, ale formou výkladu daňové správy, 
nebo dokonce pouhým tiskovým prohlá-
šením ministra financí, jde proti principu 
právního státu. Nelze mít důvěru ve stát, 
kde o zdanění nerozhoduje parlament 
svým zákonem, ale ministr financí svou 

tiskovou zprávou,“ uvedla Petra Pospí-
šilová, prezidentka Komory daňových 
poradců ČR. 

Ministr financí podle ní podcenil, kolik 
času a prostředků již podnikatelé vynaložili 
na to, aby se připravili na schválenou verzi 
EET. Resort tak projevil výrazný nedostatek 
citu pro podnikatelské prostředí. 

Především malé a střední firmy si opa-
kovaně stěžují na to, že jim politici neustále 
mění pravidla hry. Zatímco nadnárodní kor-
porace i obří tuzemské firmy si se změnami 
dokážou poradit díky armádám právníků, 
které zaměstnávají, drobní živnostníci 
i malé firmy se musejí s každou změnou 
komplikovaně a často draze vyrovnávat. 
Stabilita prostředí je tak pro ně mnohem 
důležitější než neustálé snahy politiků něco 
„vylepšovat“.  

Situace je podle daňových poradců o to 
horší, že již jednou došlo k faktické změně 
pravidel pro evidenci tržeb, protože na 
základě pokynu ministra financí vydala 
daňová správa výkladová pravidla, která 
jsou podle odborníků v rozporu se zněním 
zákona. 

„V této souvislosti považuje komora za 
nezbytné uvést, že tato výkladová pravidla 
nebyla podrobena řádnému připomín-
kovému řízení, které by mohlo odstranit 
přetrvávající výkladové nejasnosti,“ doplnil 
daňový poradce a představitel vedení komo-
ry Martin Kopecký.

Kromě neohlášené změny na poslední 
chvíli poškodila zavedení elektronické evi-
dence tržeb samotná úvaha o výjimkách pro 
některé skupiny podnikatelů. Ministerstvo 
totiž od počátku rozsáhlejší výjimky odmí-
talo s tím, že smyslem zákona je nastavit 
údajně rovné podmínky pro všechny.

Z těchto důvodů například nebyly z elek-
tronické evidence tržeb vyjmuty úhrady 
platební kartou, přestože je lze zpětně 
kontrolovat. Nedávná snaha ministerstva 
financí postupně vyjmout některé činnosti 
i živnostníky z elektronické evidence tržeb je 
podle daňových poradců cestou k absolutní 
nepředvídatelnosti právní regulace. Ani 
podnikatelé, ani daňoví poradci tak nyní ne-
tuší, jaké povinnosti z elektronické evidence 
tržeb vyplývají.

Poradci: nepředvídatelný chaos
Odborníci zároveň upozorňují, že minister-
stvo financí prezentovalo EET jako nástroj 
daňové správy, který by mohl narovnat da-
ňové prostředí v České republice. Základní 
podmínkou ale podle odborníků je, že tento 
nástroj bude uplatňován stejně vůči všem 
daňovým subjektům. 

„Pokud ministerstvo financí tento princip 
nepředvídatelně a chaoticky postupně 
opouští, aniž by ho řádně zdůvodnilo, pak 
komora musí vyslovit svůj nesouhlas s tímto 
postupem,“ zdůrazňuje Petra Pospíšilová. 
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EET: zmatek na poslední chvíli
Návrh na výjimky pro některé skupiny
 podnikatelů představený ministerstvem 
financí vyvolal nedůvěru  
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FOKUS

Základní podmínkou 
podle odborníků je, 
že tento nástroj bude 
uplatňován stejně 
vůči všem daňovým 
subjektům.
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