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TISKOVÁ ZPRÁVA

PRAHA/ Od 1. prosince 2016 začne platit povinnost provozovat EET pro
podnikatele v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. 3. 2017 by etržby měly zasáhnout všechny obchodní distributory. Zákon o evidenci tržeb
prosadil Andrej Babiš. K zavedení se inspiroval v Chorvatsku, které vykazuje asi
nejhorší ekonomické výsledky mezi zeměmi EU.

K této situaci se vyjadřuje Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů:
„EET je zaváděna jako nástroj, který vláda zneužívá proti malým podnikatelům a
živnostníkům. Cílem EET je zvýhodnit velké na úkor malých. Důsledkem EET bude zánik
mnoha krámků, vesnických hospod, řemeslnických dílen a jiných provozoven.
Asociace podnikatelů a manažerů, hnutí Radostné Česko bez EET a Okresní hospodářská
komora Jablonec nad Nisou vyzvaly všechny podnikatele a živnostníky:
1. Zavřete 1. 12. své provozovny. Nemůžete-li zavřít na celý den, zavřete alespoň
symbolicky, na hodinu i méně. Ukažte, co si o EET a této vládě myslíte. Podpořte
protest proti EET, i když se vás ještě netýká.
2. Přijďte 3. 12. od 12:00 na Václavské náměstí v Praze. Zveme vás na
Shromáždění na podporu svobodného podnikání. V listopadu 1989 jsme se na
náměstích scházeli, abychom mohli svobodně žít a svobodně podnikat. Už zase
musíme vyjít na náměstí, protože svoboda podnikání je ohrožena.
Asociace podnikatelů a manažerů prohlašuje, že podnikatelé a živnostníci nejsou zloději, i
kdyby tuto lež Andrej Babiš opakoval stokrát.“

Kdo jsme? Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a
podstatnou měrou ovlivňujeme společnost. Chceme podporovat a chránit dobré
jméno podnikatelů. Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků. Chceme vědět o tom, co se
pro nás připravuje a chceme to konzultovat a připomínkovat. Chceme být při tom. Jsme APM.
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