
Jak moc jsou živnostníci, malé a střední podniky 
důležití pro ekonomiku? 
 

Elektronická evidence tržeb 
 

  Opatření proti malým podnikatelům a živnostníkům 

  Zvyšování tlaku a moci státu 

 

 



Elektronická evidence tržeb 

Zastánci EET a ti, kteří ji prosazují, se snaží odvádět 
pozornost od skutečného účelu zavedení EET. 

 
Vypadá tak hezky, když říkají, že bychom se měli zabývat jen 

věcnou stránkou zákona o ET a nedělat z toho politiku a 
neideologizovat elektronickou evidenci tržeb. 

 
To je od nich chytré a pokrytecké. Oni sami, především 

ministerstvo financí, Andrej Babiš a Bohuslav Sobotka jsou 
těmi, kdo ideologizují a politizují EET.  

 
V jejich pojetí je EET jasným nástrojem tlaku na malé 

podnikatele a živnostníky.   
 



Elektronická evidence tržeb 

Pověst podnikatelů je stále poškozována, a to především 
vyjadřováním a postoji mnoha politiků a vysokých úředníků.  

 

• jsme paraziti 

• není nás potřeba 

• podvádíme 

• okrádáme stát 

• neplatíme daně 

• žijeme si na úkor zaměstnanců 

• neplatíme dostatečné zdravotní pojištění 



Elektronická evidence tržeb 
Stát přenáší stále více svých povinností a odpovědnosti na firmy. 

 
• Ručení za DPH 
• Placení nemocenské 
• Zaměstnavatel poddlužníkem zaměstnance 
• Výkaznictví pro ČSÚ 
• Kontrolní daňové přiznání 
• Elektronická evidence tržeb 
• Zákon na ochranu oznamovatelů nekalého jednání 
• Regulace cen podnikatelům 
• Nejlevnější nápoj, zákaz kouření, odpovědnost za podnapilé nezletilé, 

… 
 
• … a na straně druhé – 12.500 nových státních zaměstnanců 

 



Elektronická evidence tržeb 

Zvyšování dohledu státu nad soukromými osobami 

 
• Kontrolní hlášení k DPH 

 

• Centrální registr účtů 

 

• Elektronická evidence tržeb 

 

 



Elektronická evidence tržeb 

Proč má být zavedena EET? 
 

• „kdo je proti EET, obhajuje podvodníky“ 

 

• „poctiví se nemají čeho bát“ 

 

• „hospodští kradou čtyřikrát“ 

 

• „živnostníci neplatí daně, ale služby státu by chtěli“ 

 

• „EET narovná podnikatelské prostředí“ 



Elektronická evidence tržeb 

Na co EET cílí? Má zvýšit výběr daní, především DPH 
 

Podle výpočtu NKÚ dosáhla míra daňových úniků v České republice v roce 
2013 105 miliard korun.  

 

42 miliardy – podnikatelé úmyslně zkreslující údaje 
26,25 miliardy – přírůstek nesplacených nedoplatků (špatná práce fin.správy) 
29,4 miliardy – ostatní daňové úniky nebo chyby v daňových přiznáních 

(špatná práce fin.správy) 
 
A kam cílí EET? 
7,35 miliardy tvoří nelegální a stínová ekonomika  
 

Zdroj: Tisková zpráva NKÚ, 27.4.2015 
 

Podíl šedé ekonomiky na HDP ČR: 15 % 
Německo: 13%, Švédsko 14%, Chorvatsko 28% 
 
 



Elektronická evidence tržeb 

Jaká je EET ve skutečnosti? 

 
• EET je zbytečná. Stát má nástroje k efektivnímu výběru daní, jen je 

nevyužívá. 

• EET je plošná. Omezuje všechny kvůli malé menšině delikventů. 

• EET je nadměrně restriktivní. Stát má používat vždy prostředky co 
nejšetrnější k základním právům a svobodám soukromých osob. 

• EET je diskriminující. Ačkoli jejím účelem má být údajně narovnání 
podnikatelského prostředí, zavedení EET zvýhodní velké firmy, které budou 
mít z tohoto systému nevyhnutelně výjimky, a zatíží malé podnikatele, 
některé až likvidačně. 



Elektronická evidence tržeb 

Jaká je EET ve skutečnosti? 

 
• EET je drahá. Náklady státu a podnikatelů budou neadekvátní možnému 

přínosu. 

• EET má vysoký korupční potenciál. Budou se vypisovat veřejné zakázky na 
něco, co není potřebné. Navíc stát opakované prokazuje, že takové zakázky 
neumí realizovat. 

• EET je nebezpečná z hlediska ochrany osobních údajů. Bude se kumulovat 
obrovské množství informací a dat, snadno zneužitelných. 

• EET je prosazována nelegitimním způsobem. Předkladatelé zákona nemají 
podložen potenciální přínos EET konkrétními výpočty a zástupci MFČR již 
několikrát uvedli svými výroky na podporu EET veřejnost v omyl. 



Elektronická evidence tržeb 

EET je zbytečná 
 
Stát má všechny prostředky a nástroje k tomu, aby 

efektivně vybíral daně. Pro neschopnost a neodbornost 
tak nečiní, ale důsledky toho mají dopadat na malé 
podnikatele a živnostníky. 

 
      201 finančních úřadů 
15.000 úředníků finančních úřadů 
  5.000 celníků 
(6.000 zubařů) 

 



Elektronická evidence tržeb 

EET bude drahá. Kolik bude stát zavedení a provoz EET? 
 

Vybudování a zavedení EET:  3,5 miliardy 

 

•    350.000.000Kč – výstavba a vybavení datového centra 

•    130.000.000Kč – marketingová a propagační kampaň 

• 3.000.000.000Kč – zaplatí sami podnikatelé 

 

600.000 poplatníků x 5.000Kč (za zařízení, software, tiskárnu, 
připojení, …) = 3.000.000.000Kč 

Zdroj: Důvodová zpráva k Návrhu zákona o ET, vládní návrh, červen 2015 

 

 

 

 

 



Elektronická evidence tržeb 
Kolik bude stát zavedení a provoz EET? 
 

Provoz:  3,9 miliardy ročně 
   270.000.000Kč provoz, údržba, správa systému 
3.600.000.000Kč provoz, údržba, opravy, upgrade, spotřební materiál, … zaplatí 

podnikatelé 
 
600.000 poplatníků x 500Kč/měsíc x 12 = 3.600.000.000Kč   Každý rok! 
 
Zdroj: Důvodová zpráva k Návrhu zákona o ET, vládní návrh, červen 2015) 
 

Pro srovnání: 
Výdaje Ministerstva financí pro rok 2016 vzrostou o 12,9 % (o více než 2 mld. Kč). 
Počet zaměstnanců Ministerstva financí vzroste o 638. 
Celkový počet zaměstnanců v organizačních složkách státu a příspěvkových organizací 

vzroste o 12 276. Objem finančních prostředků na platy vzroste o 9,8 mld. Kč. 
 

Zdroj: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 , schůze vlády 9.9.2015 
 
 
 
 
 

 

 



Elektronická evidence tržeb 

EET je diskriminující 

 
• Většina daňových úniků vzniká v sektoru velkých firem 

 

• Ačkoli účelem EET prý má být narovnání podnikatelského 
prostředí, zavedení EET dále zvýhodní velké firmy, které budou 
mít z tohoto systému nevyhnutelně výjimky 

 

• Výjimky pro velké firmy, korporace a obchodní řetězce jsou 
připraveny v Návrhu zákona o ET, § 10 Tržby ve 
zjednodušeném režimu 

 

 

 



Elektronická evidence tržeb 

EET je diskriminující – výjimky v zákoně jsou připraveny pro 
velké firmy, korporace a obchodní řetězce 

 

§ 10 Tržby ve zjednodušeném režimu 
(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na 

palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle 
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. 

(2) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování 
běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný 
výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda. 

 
§ 23 Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu 
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako 

při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník  
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději 

do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a 
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód. 
 

 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
  

§ 21 Doba odezvy 

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o 
evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního 
identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka. 

 

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 
sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím 
stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě 
připojení k veřejné datové síti.  

 
Poplatník , podnikatel, nese odpovědnost za připojení, jeho kvalitu a poruchy, 

aniž by je mohl ovlivnit. FÚ může žádat jakkoli dlouhou dobu odezvy, 
pokud nebude spokojen s „kvalitou“ připojení. 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 

§ 22 Postup při překročení mezní doby odezvy 

 

Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník  

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně 
bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby 
odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby 

 

Podnikateli tak vzniká práce navíc, aniž by sám něco zavinil. Navíc je povinen 
sledovat, zda již pominula příčina, což je další zátěž. A v neposlední řadě 
bude většinou povinen odesílat data po večer či o víkendu, aby splnil tuto 
povinnost. 

 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 

§ 25 Informační povinnost poplatníka 
 
(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, 

umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to 
nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na 
internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.  

 
(2) Obsahem informačního oznámení je 
a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit 

kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně 
online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li 
poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, 

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit 
kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je 
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li 
poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. 

 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 

§ 18 Obsah evidenční povinnosti 
(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby 
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a 
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. 
 
§ 19 Rozsah zasílaných údajů 
(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je 
d)  pořadové číslo účtenky, 
 
§ 20 Údaje na účtence 
(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět 
a)  fiskální identifikační kód, 
 
Vzniká neřešitelná situace, kdy podnikatel má povinnost vydat účtenku s uvedením fiskálního 
kódu, který však obdrží, až odešle data.  
Data však musí odeslat s pořadovým číslem účtenky, kterou však bez fiskálního kódu nevytiskne. 
(a celý cyklus se opakuje…) 
 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 

§ 13 Žádost o autentizační údaje 

(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o 
autentizační údaje. 

 

(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně 
k převzetí autentizačních údajů pouze  

a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou 
zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze 
přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně, nebo 

b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně. 

 



Elektronická evidence tržeb 

Z textu zákona o ET vyplývá, že podnikatel nemá žádná práva, pouze má povinnosti. A mnohdy 
nese odpovědnost i za jevy, které sám nemůže ovlivnit. 

 

Za jakékoli porušení povinností podle zákona o ET hrozí podnikateli sankce do 50.000 nebo 
dokonce až do 500.000Kč. A to za přestupek!  

§ 28 Přestupky 

§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

 

Udělení a výše sankce je zcela na libovůli finanční správy či dokonce konkrétního úředníka. 

 

Finanční správa či její úředník může dokonce podnikateli zavřít provozovnu nebo mu zakázat 
prodávat. Opět bez omezení a jasných pravidel pro stát. 

§ 31 Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti 

 

Autoři zákona v paragrafech o sankcích používají matoucí názvosloví, kdy za přestupek může být 
pokutována fyzická osoba a za správní delikt fyzická osoba podnikající. V celém zákonu nejsou 
tyto pojmy nijak vysvětleny.  



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 
§ 28 Přestupky 
 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 
 
§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
(1)    Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží 

nebo zmaří evidenci tržeb. 
(2)    Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje 

tržby, poruší povinnost 
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, 
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, 
c) umístit informační oznámení,  
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich 

zneužití. 
 
(3) Za správní delikt se uloží pokuta 
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),  
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d). 
 



Elektronická evidence tržeb 

Zákon o evidenci tržeb – klacek v rukou úředníků 
 

§ 31 Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti 

 

(1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb 
zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo 
vydávat účtenky, nařídí okamžité 

a) uzavření provozovny nebo  

b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb. 

 



Elektronická evidence tržeb 

EET nemá opodstatnění, protože : 

 

• zákon není v souladu s českým právem 

 

• není potřebná (stát má všechny prostředky k tomu, aby 
efektivně vybíral daně, jen tak nečiní) 

 

• není podložena věrohodnými údaji 

 



Elektronická evidence tržeb 

Přijetí zákona o evidenci tržeb je nežádoucí 
 

Odporuje zásadám liberálně demokratického státu. 

 

Je postaven na principech kolektivní viny a presumpce viny. 

 

Nerespektuje princip priority jednotlivce a jeho svobody před státem.  

 

Nestanovuje jasná a splnitelná pravidla poplatníkům. 

 

A naopak dává státu možnost svévolně rozhodovat. 

 



Elektronická evidence tržeb 

Nejlepší cestou, jak doložit naše tvrzení, by bylo nechat přijetí zákona volný 
průběh a na vládě a koaličních poslancích nechat odpovědnost za dopady 
neúspěšného, drahého a nedemokratického projektu.  

 

Pocit zodpovědnosti nám to však nedovolí, proto jsme 16.10.2015 vyzvali 
vládu, aby stáhla zákon z parlamentu a koaliční poslance aby návrh zákona 
odmítli, aby se předešlo plýtvání veřejnými prostředky a nadměrnému 
omezování svobody občanů ČR.   
(výzva je zveřejněna na www.asociacepm.cz) 

 

Vstoupí-li zákon v platnost a účinnost, zasadíme se o podání návrhu na jeho 
zrušení podle §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

http://www.asociacepm.cz/
http://www.asociacepm.cz/


Děkuji za pozornost. 
 

Radomil Bábek 

předseda asociace 

radomil.babek@asociacepm.cz 


