Nástup další vlny EET a off-line režimu. O drobné podnikatele nejde, hlavně že se vládní koalice
dohodne.
Praha, 4.4.2019 Na schůzích hospodářského a rozpočtového výboru poslanecké sněmovny se
projednával se vládní návrh změny zákona o evidenci tržeb. Podnikatelské odbory zaznamenaly
zásadní rozpor především v části, týkající se startu další fáze EET a možnosti tzv.offline režimu
pro drobné podnikatele.
I přesto, že vládní koalice stále slibuje podporu malých podnikatelů a živnostníků, i největším optimistům
je již jasné, že jde pouze o politikaření a boj o hlasy voličů. Ústavní soud již v roce 2017 v souvislosti se
zavedením další vlny EET jasně stanovil, že je třeba zrušit náběh zbývajících etap EET a to především
proto, že bylo zákonné ustanovení přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající
část povinných subjektů.
Ministryně Schillerová, která podporuje tuto novelu, se samozřejmě zaštiťuje projednáním návrhu
zvláštního režimu evidence se zástupci podnikatelských odborů, které, jak je již dlouho jasné, vládní
koalici podpoří bez výhrad (SOCR, HK, AMSP, a další). Podnikatelské spolky, jako např. Podnikatelské
odbory, které by mohly být kritické k záměrům ministerstva financí, k jednáním přizvány samozřejmě
nebyly.
Zavedení ve zvláštním režimu EET, kdy by mohli nejmenší podnikatelé vydávat účtenky z předtištěného
bloku, je pro nejmenší podnikatele jen jinou formou nepřijatelných nových povinností. Denně vypisovat
tržby a jednou za čtvrt roku zasílat informace o výši tržeb, to není úleva, to je šikana. Podnikatelské
odbory tento režim dlouhodobě kritizují a poukazují na jeho neefektivitu, kdy se jedná opět pouze o
potřebu kontrolovat již mohutně kontrolované drobné živnostníky. Viz. dříve vydaný článek na webu PO
ZDE.
Vyjádření Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů k novele zákona o EET:
Podnikatelské odbory jsou naprosto jasně proti této novelizaci zákona o EET. Především, vláda
nevyhověla rozhodnutí Ústavního soudu a nedává nejmenším podnikatelům vybrat, zda se mají do EET
zapojit. Vláda jim pouze dává vybrat mezi dvěma povinnostmi EET, kdy jedna je horší než druhá.
Dále je velmi podivné, jak vláda počítá počty podnikatelů. Podle informací vlády vyhovuje k zařazení do
zvláštního režimu v 3. A 4. vlně nejméně 340.000 podnikatelů.Protože v 1. A 2. Vlně se zaregistrovalo jen
160.000 podnikatelů (oproti vládou předpokládaných 300.000), znamená to, že ⅔ ze všech očekávaných
povinných subjektů v EET jsou podnikatelé menší než malí! Jak velký výběr daní od těchto drobných
živnostníků Andrej Babiš a Alena Schillerová asi čekají? Jakou reálnou podporu tito nejmenší podnikatelé
přinesou hroutícímu se rozpočtu? Podnikatelské odbory jsou si jisté, že se opět jedná jen o cílenou
šikanu poctivých občanů, kterým vláda chce znovu znepříjemnit život.
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby začala pracovat na okamžitém zrušení EET, které
nespravedlivě zasahuje nejvíce malé a střední podnikatele.
Podnikatelské odbory vyzývají Poslaneckou sněmovnu, aby odmítla novelu zákona 112/2016 Sb. o
evidenci tržeb a vrátila vládě tento nehorázný návrh.
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