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MIROSLAV PETR

PRAHA Do poloviny roku hodlá
vláda Petra Fialy (ODS) předložit
Poslanecké sněmovně návrh změ-
ny zákona o evidenci tržeb, který
by od ledna příštího roku zatočil
s elektronickou evidencí tržeb
(EET). Možná ale nepůjde o defi-
nitivní a úplný konec. Údaje
z účtenek stále posílá Finanční
správě ze svých pokladních systé-
mů zhruba 38 procent podnikate-
lů ze skupiny gastro, ubytovacích
služeb a obchodů. Takzvaná fiska-
lizace by podle nich mohla být za-
chována na dobrovolné bázi.
Zákonodárci na základě návrhu

předchozího kabinetu Andreje Ba-
biše (ANO) přerušili povinnou
EET předloni v březnu pro první
dvě etapy (pro ubytování, gastro-
nomii a maloobchod), a start třetí
a čtvrté etapy pro ostatní podnika-
tele odložili – postupně až do kon-
ce letoška. Fiskalizace, tedy odesí-
lání dat účtenek s FIK (fiskální
identifikační kód) na Finanční
správu, je do té doby dobrovolná.

Otázka jednoho tlačítka
Podle údajů společnosti Dotykač-
ka, která dodává u nás pokladní
systémy zhruba pro čtvrtinu provo-
zoven v ubytování, gastronomii,
maloobchodu a službách, aspoň
část tržeb nadále reportuje finan-
cům na 30 procent po-
hostinských zařízení
a 55 procent maloob-
chodních prodejen.
„Někteří obchodní-

ci využili možnosti
úplně si evidování tr-
žeb vypnout, jiní na-
opak evidují všechny
tržby, a někteří evidují
jen část,“ uvedla mluv-
čí Dotykačky Věra Ku-
bátová. Jedná se o pod-
niky, které mají vlast-
ní pokladní systémy,
potřebují je pro vlastní
evidenci, objednávky, vedení skla-
dového hospodářství a podobně.
Zapnutí nebo vypnutí EET je jen
otázka stisku jednoho tlačítka.
„EET je pro nás pouze jedna

funkcionalita pokladního systé-
mu, bez kterého se dnes moderní
restaurace neobejdou. Evidence
tržeb proto není pro většinu z nás
žádná potíž. Vedla naopak k na-
rovnání podmínek v oboru. Pro
toho, kdo nekrátí tržby, není EET
problém a navrhujeme, aby zůsta-
la zachována na dobrovolné
bázi,“ vyjádřil se Luboš Kastner,
spolumajitel několika restaurací
a garant oboru gastronomie při
Asociaci malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR.

EET podle Kastnera stejně po-
stupně vytlačují bezhotovostní
platby kartou, na které se fiskali-
zace nevztahuje a jejichž podíl
mezi zákazníky v poslední době
významně roste. Kastner by pro
podnikatele, kteří se dobrovol-
ným zapojením do EET v podsta-
tě přihlásí do kategorie pocti-
vých, uvítal nějakou formu moti-
vace. Například snížením odvodů
nebo třeba výjimkou z kontrol ze
strany finančních úřadů.

Motivace pro dobrovolníky
S EET nemá problém ani řada ob-
chodníků. „Do systému jsou naše
obchody i nadále zapojeny, a tedy
posíláme i nadále data Finanční
správě. Nevidíme v provozu systé-
mu žádný problém,“ říká Lukáš
Němčík, ředitel rozvoje a marke-
tingu sítě obchodů COOP.
Evidence tržeb se stala zátěží

spíš pro malé vesnické hospody
nebo obchůdky soukromníků.
Pro ty pořízení i lacinějšího soft-
waru, vybavení a jeho provoz zna-
menalo citelné náklady.
V nové vládní koalici vystupu-

je dlouhodobě proti EET zejména
ODS. „EET se stala symbolem ne-
přátelského tlaku na podnikatel-
ské prostředí. Jsem jednoznačně
pro její zrušení,“ vyjádřil se pro
LN například poslanec hospodář-
ského výboru sněmovny občan-

ský demokrat Vojtěch
Munzar.
Jeho stranický kole-

ga a ministr financí
Zbyněk Stanjura mlu-
ví konkrétně proti po-
vinné EET. „Zadal
jsem naministerstvu fi-
nancí vypracovat ana-
lýzu nákladů, výnosů
a fungování elektronic-
ké evidence tržeb. Pla-
tí přitom, že vláda v ná-
vaznosti na své zveřej-
něné programové pro-
hlášení nepočítá s opě-

tovným zavedením povinnosti
elektronicky evidovat tržby od led-
na 2023,“ uvedl ministr.
EET je tvrdě prosazený projekt

bývalého premiéra a předtím mi-
nistra financí Andreje Babiše
a jeho následné ministryně Aleny
Schillerové (za ANO). Evidence
měla po vzoru některých zemí za-
bránit zatajování tržeb, a tedy krá-
cení daní. Ministerstvo se ještě
před nástupem pandemie chváli-
lo, kolik EET státu přinesla.
V roce 2019, posledním před odlo-
žením povinnosti, údajně 12,8 mi-
liardy korun. Sumu ovšem řada
ekonomů zpochybňuje, nelze to-
tiž nijak přesně vyčíslit, kolik by
výběr daní činil bez EET.

I tak je ale zřejmé, že náklady
státu na provoz v řádu desítek mi-
lionů jsou nižší než výnosy
z EET. Amožnost dobrovolné fis-
kalizace by byla přínosná i podle
daňových expertů. Podle Michala
Jelínka, partnera daňové poraden-
ské skupiny V4 Group, by pokra-
čování EET na bázi dobrovolnos-
ti nepředstavovalo pro Finanční
správu žádnou zvýšenou technic-
kou ani finanční zátěž.
„Rozdíl mezi dobrovolným

a povinným EET je zásadní. Dob-
rovolné EETmi přijde jako rozum-
né řešení. Lepší než ho plošně a na
sílu zavádět, jako to dělala před-
chozí vláda,“ soudí Jelínek. Moti-
vovat podnikatele k dobrovolnosti
tím, že by byli automaticky ušetře-
ni finančních kontrol, jak naznačil
restauratér Kastner, je podle něj
ale těžko akceptovatelné.

„Pro toho, kdo
nekrátí tržby,

není EET problém.
Navrhujeme, aby
zůstala zachována
na dobrovolné

bázi.“

LUBOŠ KASTNER
restauratér a garant
oboru gastronomie

při AMSP ČR

+1,54 % -0,39 % -0,27 % +0,99 % -2,43 %

první přípravy projektu EET

start 1. fáze – všechna ubytovací a pohostinská zařízení

start 2. fáze – všechny obchody

plánovaný, ale neuskutečněný, start 3. a 4. fáze – pro ostatní činnosti (řemeslníky, služby, lékaře,...)

Parlament odložil všechny fáze o tři měsíce, EET od té doby pro gastro a ubytovací podniky dobrovolná

další odklad – do konce roku 2020

na návrh MF poslanci schválili odklad do konce roku 2022

2014

od 1. prosince 2016

od 1. března 2017

od 1. května 2020

2020 březen

2020 květen

2020 říjen

200 tisíc
podnikatelů

bylo do EET zapojeno
začátkem roku 2020

Kolik peněz měla vynést státu EET
V miliardách korun
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financí*Předpoklad ministerstva financí z listopadu 2019

Elektronická evidence tržeb v datech

Topolánek se vrací
do čela teplárníků

PRAHA Do čela Teplárenského
sdružení se vrací bývalý pre-
miér Mirek Topolánek. Funkci
zastával v letech 2011 až 2018,
kdy ho nahradil Tomáš Drápela.
Drápela teď z funkce předsedy
výkonné rady odstoupil, uvedl
včera mluvčí sdružení Pavel
Kaufmann. Roku 1991 Topolá-
nek spoluzaložil společnost
VAE, která podnikala v oblasti
energetických projektů. V roce
1996 byl zvolen senátorem za
ODS a v prosinci 2002 se stal je-
jím předsedou. V roce 2006 byl
jako volební lídr vítězné ODS po-

věřen sestavením vlády a do
roku 2009 byl premiérem. Topo-
lánek stále také figuruje jako ma-
nažer ve slovenském přepravci
plynu Eustream, který patří do
skupiny EPIF z Energetického
a průmyslového holdingu podni-
katele Daniela Křetínského.

Barrandovský most
se má začít
opravovat v květnu
PRAHA Rekonstrukce pražského
Barrandovského mostu by měla
začít v první polovině letošního
května. Uvedl to včera primáto-
rův náměstek Adam Scheinherr
(Praha Sobě). Technická správa
komunikací (TSK) nyní vyhod-
nocuje nabídky. Při opravách ne-
bude most uzavřen a provoz
bude omezen vždy v jednom ze
čtyř pruhů v každém směru. Jako
první začne rekonstrukce snese-
ním a vybudováním nové rampy
ze Strakonické ulice.

Zdroj: ČTK

EET už možná dobrovolná zůstane
Řada obchodů, hospod a hotelů pokračuje v EET ● Stát by podle nich měl elektronickou evidenci zachovat na dobrovolné bázi


