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Výzva ke stažení návrhu zákona o evidenci tržeb z projednávání v Parlamentu ČR

Vážený pane premiére, vážená vládo České republiky,

dne 3. 6. 2015 jste na jednání vlády schválili návrh zákona o evidenci tržeb.
Opakovaně jste byli upozorňováni na zbytečnost a závadnost elektronické evidence tržeb, jejíž
proklamovaná potřebnost je zakládána na vykonstruovaných důvodech. Ministerstvo financí uvádí
na podporu EET převážně zkreslené údaje, zmanipulovaná data, nedoložená tvrzení, polopravdy a
dokonce i nepravdy. Naopak důvody proti zavedení elektronické evidence tržeb, kterých bylo
předloženo velké množství, jste nikdy nevyvrátili. To vyvolává důvodné pochybnosti o správnosti
Vašeho postupu.
Přijetí zákona o evidenci tržeb je nežádoucí, neboť tento odporuje zásadám liberálně demokratického
státu. Je postaven na principech kolektivní viny a presumpce viny a nerespektuje princip priority
jednotlivce a jeho svobody před státem. Navíc je zákon o evidenci tržeb špatně připraven –
nestanovuje jasná a splnitelná pravidla a naopak dává státu možnost svévolně rozhodovat.
Je zřejmé, že:
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. Porušuje zásadu proporcionality, dle níž má stát 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.
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.

Vážený pane premiére a vážená vládo, výše uvedené důvody nás vedly k tomu, abychom Vás oslovili
s touto výzvou:
Žádáme Vás, odmítněte elektronickou evidenci tržeb a stáhněte návrh zákona o evidenci tržeb
z projednávání v Parlamentu ČR. Projevíte tím velkou míru rozvahy a uklidníte statisíce malých
podnikatelů a živnostníků, kteří se cítí být ohroženi.

Děkujeme.
Signatáři výzvy (v abecedním pořadí):
Asociace farmářských tržišť České republiky
Asociace podnikatelů a manažerů
Asociace soukromého zemědělství ČR
Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky
Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

