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Vietnamci. Jedna z největších ná-
rodnostních menšin v  Česku 
i symbol podnikavosti. A záro-

veň jeden z hlavních důvodů, kvůli kte-
rému se zaváděla elektronická evidence 
tržeb (EET). Tedy alespoň podle slov mi-
nistra fi nancí Andreje Babiše.

„Jde o restaurace a maloobchod. Mi-
mochodem, o kamenné obchody. Také 
o Vietnamce, kteří – jak známo – neplatí 
daně,“ pronesl v březnu 2015 při obha-
jobě svého plánu na elektronickou kon-
trolu tržeb. Protestující vietnamské ko-
munitě se pak musel omluvit. 

Ona jako by mu chtěla dokázat, jak se 
v ní spletl. O zavedení EET se totiž tito 
obchodníci zajímají s předstihem a svě-
domitěji než jejich čeští kolegové. A to 
dlouho panovaly obavy, zda se kvůli 

leckdy nedostatečné znalosti češtiny do 
systému vůbec přihlásí.

„Vietnamští obchodníci se dotazovali už 
v průběhu loňského roku, čeští obchodníci 
se začali zajímat v lednu či spíše v únoru 

s triviálními dotazy na informace, které 
jsou již dlouhodobě známé z médií,“ řekl 
TÝDNU Věroslav Sobotka, manažer pro le-
gislativu Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR (AMSP). 

Vietnamci také začali v předstihu in-
vestovat do potřebného vybavení. Phuong 
Trang, majitel malé večerky v Ruské ulici 
v Praze, si pořídil nový počítač i se soft-
warem pro on-line pokladny už před dvěma 
měsíci. „Stálo nás to asi dvacet tisíc,“ říká lá-
manou češtinou a poctivě podává každému 
účtenku. Připouští ale, že bude možná mu-
set kvůli těmto nákladům mírně zdražit.

Vlastní jazyk
Vietnamská komunita se snažila přede-
jít i komunikačním nesnázím a už loni 
v dubnu kontaktovala ministerstvo fi -
nancí a Finanční správu. Ty pak uspořá-
daly několik přednášek. Proběhla i konfe-
rence v kulturním centru Sapa, kde se mi-
nistr Babiš nechal s médii za zády ostří-
hat u holiče. Překlad ministerského webu 
Etrzby.cz se ale nechystá.

Na EET jsou nejlépe 
připraveni Vietnamci
Obchodníci vietnamského původu se na zavedení elektronické 
evidence tržeb přichystali svědomitěji než ostatní. A s předsti-
hem. Od března se jich má k systému připojit až dvanáct tisíc. 
V případě Čechů naopak sílí obavy, že to mnozí nestihnou.

Ekonomika

Koho se týká 
druhá fáze EET
■  Velkoobchody, kromě motorových vozidel

■  Maloobchody, kromě motorových vozidel 
(včetně stánkového prodeje, prodeje na 
tržištích, e-shopů)

■  Obchody s díly a příslušenstvím pro mo-
torová vozidla, kromě motocyklů

■  Obchody s motocykly, jejich díly a příslu-
šenstvím

S PŘEDSTIHEM. Vietnamští obchodníci se 
o elektronickou evidenci tržeb zajímají už od 
dubna loňského roku, aby zvládli ostrý start.
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