
EET už dopadne na každého, kdo přijímá hotovost 

 

Praha, 6. 11. 2019 

Podnikatelské odbory upozorňují, že od května příštího roku už bude muset vydávat účtenky 

dalších tři sta tisíc podnikatelů. Téměř každý podnikatel, který přijímá hotové peníze, bude 

muset vydávat účtenky pro elektronickou evidenci tržeb. Výjimek je jen pár. 

 

EET dopadne na podnikatele v dopravě, zemědělství, na lékaře, právníky, architekty, ale hlavně na 

všechny řemeslníky a provozovatele výrobní činnosti. Dotkne se i stánkařů a dalších provozovatelů 

stravovacích zařízení, kteří prodávají nápoje do kelímku či pizzu do krabice. 

 

Malou úlevu budou mít jen nejmenší podnikatelé, a to v podobě papírového trhacího bloku, nemu-

sejí instalovat aplikaci a mít připojení na internet. Úlevě se říká offline režim, přesněji „zvláštní 

režim evidence“. Má spočívat v tom, že podnikatelé budou místo klasické účtenky EET z pokladny 

odtrhávat předtištěné a dovyplněné účtenky z bloku účtenek, který si vyzvednou zdarma na finanč-

ním úřadě. Do speciálního formuláře si pak musí zaznamenávat výši tržeb za každý den a počet 

vydaných a stornovaných účtenek z bloku. Formulář budou muset každé čtvrtletí zasílat na finanční 

úřad. O offline režim musí požádat na finančním úřadě. Ale na tento režim dosáhne pouze ten, kdo 

není plátcem DPH, tedy má celkový obrat milion korun nebo když obchoduje se zahraničím, nemá 

víc než dva zaměstnance a nemá hotovostní tržby vyšší než 600 tisíc korun za rok. 

Podnikatelské odbory kritizují v souvislosti s rozšířením EET další nárůst byrokracie, šikany ze 

strany pracovníků finančních úřadů i růst výdajů, který povede ke zdražení výrobků i služeb u živ-

nostníků a firem, kterých se rozšíření týká. „Dosavadní kroky vlády Andreje Babiše vedou jen 

k dalšímu zvyšování nákladů malých a středních podnikatelů, k jejich neustálé buzeraci a šikaně 

prostřednictvím kontrol, hrozby pokut a sankcí ze strany finančních úřadů. Podnikatelské prostředí 

se nezlepší, ale naopak opět zhorší,“ kritizují Podnikatelské odbory rozšíření povinnosti EET na 

další živnostníky a podnikatele. 
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