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16 ROK VE ZNAMENÍ EET

LETOŠEK ZŮSTANE V PAMĚTI ČESKÝCH PODNIKATELŮ JAKO ROK
ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB. NOVÝ ZÁKON, SLIBUJÍCÍ SNÍŽENÍ ŠEDÉ
EKONOMIKY, BYL NEJDISKUTOVANĚJŠÍ UDÁLOSTÍ ROKU 2016.

K
dyžnovýministrfinancí a šéfhnutíANO
Andrej Babiš poprvé krátce po volbách
vyrukoval selektronickouevidencí tržeb,
mnoho lidí ji vážně nebralo. Představa,
že po každém sebemenšímnákupu bude
prodejce odesílat přes internet pokladní
stvrzenku na ministerstvo financí, pů‑

sobila v českém podnikatelském prostředí poněkud
absurdně. Zejména když se Babiš například v České
televizi snažil názorně dokázat, jak odesílání účte‑
nek prodejce nijak nezdrží. „Tak teďmi to zrovna ne‑
funguje,“ prohlásil před kamerami po chvíli zápolení
s elektronickou pokladnou a připojenou tiskárnou.
Po třech letech je vše jinak a z elektronické evidence
tržeb se stalaudálost roku2016.Od 1. prosinceevidují
své tržbypodnikatelé vpohostinskýchaubytovacích
službách, v březnu se k nim přidají všechny maloob‑
chody a velkoobchody. Do června roku 2018 pak bu‑
dou elektronickou cestou odesílat účtenky všichni
podnikatelé, kteří přijímají hotové peníze.
Hnedpoté, covládazačalaprosazovat evidování tr‑

žeb on‑line, se spustil názorový střet o to, jaký je sku‑
tečný důvod toho, aby byl každý podnikatel podneu‑
stálým dohledem „Velkého bratra“. Opozice označila
celouzáležitost za šmírování ze strany státuapouka‑
zovalana to, jak sebudouzískanádatahoditministru
financí, který je zároveň majitelem obřího holdingu
Agrofert,abudetakmítdokonalýpřehledokonkuren‑
ci.Babišnaopakoponovalskřípnutímšedéekonomiky
a zvýšeným výnosem daní a s tím spojenými dalšími
penězi do státní pokladny. Sumu ambiciózně vyčíslil
na osmnáct miliard ročně po odstartování poslední,
čtvrté fáze v roce 2018.
Nejedná se přitom o jeho vynález. Sám Babiš při‑

znává, že ho uchvátil a následně inspiroval takzvaný
chorvatskýmodel. Tamzavedli EETke stejné radosti
živnostníkůvroce2013.Podlesdělení tamějšífinanční
správy šlo zvýšení výnosů zejména ze spotřební daně
za alkohol až domiliard. V Česku naopak znějí hlasy,
že tam takzvaná fiskalizace nepřinesla nic a přivedla
pouze ke krachu tisíce živnostníků.
Kritiku si však v Česku vysloužil zejména postup

zaváděnízákona.Ministerstvofinancí siceopakovaně
uvádělo, kolikEETstátuvynese, ale podnikatelé afir‑
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my do poslední chvíle netušili, koho a odkdy se bude
týkat,hlavněcobudeobnášetanacosemajípřipravit.
„Celýprocespřípravy, schvalovánía implementacezá‑
kona o EET byl velmi zdlouhavý. Další prodlevy způ‑
sobilo rozdělení EETdo čtyř fází. Neustálé šachování
s termíny způsobilo také to, že řada podnikatelů EET
nebraladostatečněvážně,“ řeklMichalWantulok,ma‑
nažer společnosti Dotykačka, která vyvíjela systémy
pro elektronickou evidenci.
Všeobecné nejasnosti pak ještě umocnilo vydání

metodiky,kterápouhétřiměsícepředspuštěnímprv‑
nívlnyzničehoniczměniladoposudprezentovanápra‑
vidla. Radovat se mohli například stánkoví prodejci
nebo farmáři na trzích, kteří najednou dostali jeden
apůl rokuodklad.Příručka, kteráměla živnostníkům
ozřejmit, koho a odkdy se EET týká, však byla napsa‑
ná jazykemproprávníkya trhovcůmnebovesnickým
hospodskýmneřeklapraktickynic.Nechuť těchto lidí
připravovatsenanovoudaňovoupovinnostnavícpři‑
živovalaopozice.ProjektEETodsaméhozačátkučelil
jejímslibům, ženeprojde, a s tímsouvisejícímatakům
z různých stran. TOP 09 v čele s největším odpůrcem
zákonaMiroslavemKalouskemposlaladosněmovny
pozměňovací návrhna jehoodložení odva roky,ODS
podala proti EET ústavní stížnost.
Do toho přicházely požadavky, aby se z evidence

vyjmuly některé skupiny podnikatelů. Hnutí STAN
chtělo osvobodit od EET všechny živnostníky s roč‑
ním obratem do milionu korun. Bývalá poslankyně
hnutíANOKristýnaZelienkovápřišla snávrhem,aby
odelektronickéevidencebyli osvobozeni všichni živ‑
nostníci,kteří sepřihlásík takzvanépaušálnídani, což
by dávalo možnost utéct před EET každému podni‑
kateli s ročním obratem do pěti milionů korun. Do‑
konce i vládní KDU‑ČSL přišla s nápadem, aby byly
z povinnosti odesílat každou účtenku vyjmuty far‑
mářské trhy.
V Senátu navíc leží petice za zrušení EET, kterou

podepsalo 11 tisíc lidí. „Tatomocenská intervence jed‑
noznačně přináší ztrátumotivace podnikat, a to pře‑
devším v oblastech, kde jsou podmínky k podnikání
nejobtížnější, a pokřivuje mezilidské vztahy, neboť
šíří nedůvěru a třídní nenávist,“ uvádí organizátor
petice IvoHucl,majitel Bezejmenné čajovny v Šáhla‑
vicích na Plzeňsku.
Všechny ale nakonec zaskočil jen týden před star‑

tem EET sám tvůrce zákona Andrej Babiš. V koaliční
raděnavrhl, abyvýjimkudostalipodnikatelé s ročním

obratem do 250 tisíc korun a e‑shopy. „Chceme nej‑
menším živnostníkům zjednodušit daňová pravidla.
Přicházíme s tím nyní proto, že je to poslední mož‑
nost zanést změny do daňového balíčku v rámci této
vlády,“ uvedl ministr. Tím nejenže těsně před začát‑
kem vyvrcholily zmatky kolem EET, ale Babiš, který
doposud tvrdošíjně jakékoliv výjimky odmítal, svým
přístupemnaštval ostatníkoaličnípartnery, zejména
pak premiéra Bohuslava Sobotku. „Nechceme udělat
z elektronické evidence tržeb trhací kalendář. Naší
snahou je narovnání podnikatelskéhoprostředí, a ne
dávat výjimky,“ prohlásil premiér Sobotka. „Nemám
problémpři rozumnýchargumentech změnit názor,“
oponovalministr financí.
Ze všech uvedených návrhů na změny však nebylo

nic, a tak elektronická evidence tržeb odstartovala 1.
prosince dle původních plánů. První den se do ní za‑
pojilokolem37 tisíc restauratérůahoteliérů, postup‑
ně se přidali další opozdilci a číslo se vyšplhalo na 42
tisíc. Zároveň ale stovky zejména vesnických hospod
ohlásily ukončení činnosti v souvislosti s vysokými
náklady na EET. Elektronická pokladna se dá pořídit
od pěti do dvaceti tisíc korun, kolem pěti set korun
ale stojí měsíční provoz. Zároveň se rozjel jiný byz‑
nys–sdotykovýmipokladnamiaměsíčnímipoplatky
za provoz elektronické evidence. Jenom v první fázi
se tržby za tato zařízení odhadují kolem půlmiliardy
korun, každýměsíc k nimpak přibudou další desítky
milionů za provoz.
Za první den dorazilo na servery finanční správy

kolemtřímilionůúčtenek,potřechtýdnechužminis‑
terstvoregistrovalonecelých60milionůevidovaných
tržeb. Spolu s nimi i stovky oznámení od zákazníků
onevydanéúčtencenaspeciálnímwebuministerstva.
Výpadky byly ojedinělé a byly způsobené spíše míst‑
ními poruchami.
Odesílat účtenky se sice daří do slibovaných dvou

vteřin, jenomže samotná odezva obsluhu „na place“
příliš nezajímá. „Je mi úplně jedno, že se mi účtenka
vytisknedodvouvteřin, kdyžmusímneustále při ka‑
sírování odbíhat k pokladně. A abych s plnýma ruka‑
ma talířů nosil ještěmobilní pokladnu s tiskárnou, je
nemyslitelné,“ uvedl číšník z pardubické restaurace
Imperial Václav Čermák.
Přestosedáříct,žesetechnologickýstartEETAndre‑

jiBabišovipodařil.Tenhlavníúkolvšakpřednímteprve
stojí:dokázat, žeelektronickáevidencetržebskutečně
začnepřinášetslibovanémiliardydostátníhorozpočtu.

Je mi jedno, že
se mi účtenka
vytiskne
do dvou
vteřin, když
musím neu-
stále při kasí-
rování odbíhat
k pokladně.
A nosit mo-
bilní pokladnu
s tiskárnou je
nemyslitelné.

Václav
Čermák
číšník restaurace
Imperial
Pardubice

Andrej Babiš
a EET
První den
platnosti
ověřoval
fungování EET
v několika
pražských
podnicích.
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