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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Praha, 24. 7. 2017 – Dne 26. července 2017 v 10 hodin se bude v Senátu Parlamentu České 

republiky  konat veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k „Petici za 

zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb“. Senátní výbor pozval předsedu výboru 

Podnikatelských odborů a předseda Asociace podnikatelů a manažerů pana Radomila Bábka, a požádal 

jej, aby při veřejném slyšení ve věci EET vystoupil.  

Slyšení se uskuteční v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“ od 10:00. 

 
Vyjádření předsedy výboru Podnikatelských odborů pana Radomila Bábka: 

 
Potřebnost EET nebyla nikdy doložena fakty a výpočty, jen pomocí frází a vymyšlených čísel. Aby byl zákon o 
evidenci tržeb prosazen, museli vládní politici a vysocí úředníci ministerstva financí překrucovat skutečnost a 
manipulovat veřejností pomocí polopravd a lží. Vyvolali znovu u mnoha lidí nepřátelství proti živnostníkům a 
malým podnikatelům. EET začali podporovat lidé, jichž se netýká, a kteří o ní nic neví. Jen to těm živnostníkům 
prostě „přejí“, protože oni přece vědí, že co živnostník, to zloděj.   

 
Fakta o EET jsou přitom zřejmá: 
EET je neoprávněná, protože stát má všechny prostředky pro efektivní výběr daní.  
EET nenarovná, ale ještě více pokřiví podnikatelské prostředí ve prospěch korporací. 
EET je mrhání veřejnými prostředky. 
EET odsává finance podnikatelů, aniž by to pro jejich podnikání mělo jakýkoli přínos.   
EET má vysoký korupční potenciál.  
EET je plošná restrikce, zavedená se stejnou logikou, jako bychom zákonem zavedli sledování kamerami do všech 
domácností, protože v některých dochází k domácímu násilí.  
EET nepřinesla zvýšení výběru daní, i když se nám to Andrej Babiš a náměstkyně Schillerová pokoušeli namluvit. 

 
Zavedení EET v současných politických poměrech v ČR však mělo svou logiku: 
EET je pokračováním setrvalého tlaku socialisticky smýšlejících politiků, velkopodnikatelů a odborářských bossů 
proti malému podnikání.  
EET je zcela zřejmým pokusem, jak omezit svobodu podnikání malých podnikatelů a živnostníků. 
EET rozděluje společnost a vytváří podhoubí pro nepřátelství mezi třídami a podněcuje udávání. 
EET neoprávněně posiluje moc státu.  
 
Slyšení v Senátu chápu jako příležitost upozornit na to, že EET je nástrojem a symptomem nežádoucího 
vývoje české společnosti zpět k autoritářství a socialismu.  
EET nelze měnit a upravovat, EET je třeba zrušit. Takové bude 26. 7. 2017 vyznění mého vystoupení 
v Senátu ČR. 
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