Zápis z jednání
pracovní skupiny SOCR ČR pro Elektronickou evidenci tržeb
konaného dne 20. 10. 2014 od 14.00 hodin
v sídle SOCR ČR, Těšnov 5, Praha 1
Program:
 Informace MF o aktuální situaci – stavu materiálu
 Informace z dnešního jednání Pléna RHSD, kde byl materiál MF projednáván
 Informace o situaci s tzv. „minicenzu“
 Připomínky odborných členský a nečlenských asociací a svazů – specifika
jednotlivých oborů (například hotelnictví a restaurace)
Přítomni: členové SOCR ČR a zástupci Ministerstva financí ČR – L. Kozák a M. Šabo.
Kromě členů SOCR ČR byli na jednání pozváni i zástupci nečlenských asociací a svazů:
 Asociace malého a středního podnikání
 Český svaz zpracovatelů masa
 Unie MSP ČR - SME UNION ČR
 Unie zaměstnavatelských svazů ČR
 Svaz průmyslu a dopravy ČR
M. Nováková přivítala všechny přítomné a uvedla aktuální informace z jednání Pléna
RHSD (Tripartity), kde byl na programu jednání bod EET. Na jednání Tripartity tento
materiál uvedl ministr financí Andrej Babiš. Všichni přítomní (strana zaměstnavatelů, odborů
i vlády) vyjádřili záměru zavedení EET podporu. Bylo však zdůrazněno, že je třeba, aby bylo
vše včas a dobře připraveno. Pravděpodobně na lednové jednání Tripartity by měl být tento
bod opětovně zařazen na program jednání.
Dle informací A. Babiše uvedených na jednání Tripartity by mělo být zavádění EET
postupné a to následně:
Od 1. 1. 2016 - zavedeno pro restaurace a hotelové restaurace (v této souvislosti by mohlo
dojít ke snížení DPH pro restaurace)
Od 1. 4. 2016 – zavedeno pro maloobchod
Od 1. 7. 2016 – pro všechny ostatní (například, daňoví poradci, exekutoři, advokáti,
živnostníci, řemeslníci).
Zástupci MF pan Šabo a Kozák uvedli následující informace:
 zákon bude velmi jednoduchý a stručný a bude povinnost evidence tržeb udělovat
všem. Dále bude vypracován 1 či 2 prováděcí předpisy, které by řešily technické
detaily komunikace se správcem daně a eventuelní výjimky.
 Výjimky budou mít například prodejní automaty (sledování prodejů jiným způsobem),
dále dobročinné a neziskové organizace a například i prodejci „Nového prostoru“.
 Zákon má být zaměřen na co nejširší oblast podnikání, kde dochází k hotovostním
platbám.
 V ČR nebudou v zákoně o EET zakotveny sankce pro zákazníky, kteří nebudou
vyžadovat a případně odebírat účtenky. V Chorvatsku jsou sankce uvedeny.

 Tzv. Prodej ze dvora – tyto subjekty nejsou registrovány k živnostenské činnosti a ty
nemusí být v režimu EET. Vztahuje se to na podnikatele. Nahodilý příjem by měl být
z tohoto režimu vyjmut. Nahodilé příjmy § 10 – zákona o dani z příjmu
 předpokládá se, že by zákon mohl jít eventuelně do legislativního procesu do konce
roku 2014
 jakékoliv náměty a dotazy je možno posílat elektronicky na adresu eet@mf.cz .
 k této problematice bude připraven webový portál k EET, call centra a help desky a
další marketingová podpora.
 Dle zjištěných informací existují velmi levná řešení, z možných řešení se snažili
vybrat to nejlevnější. Vzhledem ke zvýšené poptávce se projeví i vysoká nabídka
řešení.
 Dle informací v Chorvatsku došlo ke 100 % navýšení výběru daní.
Dodavatelé IT technologií uvedli, že vzhledem k velké konkurenci v oblasti IT nabízí návrhy
řešení a konzultace jak je možné dané problémy řešit. V případě potřeby se podnikatelé
mohou obracet i na Svaz obchodu a cestovního ruchu, který se bude snažit zajistit či domluvit
možnou spolupráci.
V rámci diskuse bylo uvedeno následující:
 M. Lhotský z Makro uvedl, že pro velké firmy to bude nejdražší. Nebudou chtít posílat
informace z každé pokladny, ale jako „balík“ informací.
 Bude několik skupin, na které se bude třeba zaměřit:
Velcí, malí, restaurace, živnostníci (ti budou muset něco invetovat), malí živnostníci
„hodinový manžel“ – pro ty to bude velký problém.
 V. Stárek AHR - uvedl, že 80 % malých a poctivých retauratérů chce zavést EET.
Menší zlo je platit daně, než to že velká část daně neplatí. Pokud se bude někde
testovat zavedení této evidence – nabízí AHR otestovat testovací verzi v praxi a
vychytat případné problémy.
 J. Švamberk – jediný problém je u těch, kteří již mají staré registrační pokladny, tak
ty asi nebudou kompatibilní.
 Ingenico N. Mrňousová – provozují 96 tis terminálů – uvedla, že softwarovou
úpravou je možno vše poměrně jednoduše zajistit. Bude se jednat o investice v řádu
cca 6 – 10 tisíc Kč. Poplatky za platby kartou – operátoři a banky budou nabízet řešení
zdarma.
 Eva Svobodová – AMSP uvedla, že podporuje elektronickou evidenci tržeb, ale
varuje před případnými náklady na implementaci technického zařízení. Podnikatele je
třeba rozdělit cca do tří skupin – řetězce, - ti co mají registrační pokladny a - ti co
nemají vůbec nic.
 Oprava – zpřesnění dle požadavku E. Svobodové - AMSP ČR je pro
zavedení EET, ale varuje před bagatelizováním přípravy implementace a
dopadů na podnikatele. Podle názoru AMSP ČR bude zavádění nejen
časově náročné, ale i spojené s určitými náklady pro podnikatelskou
sféru, je třeba brát v úvahu specifika některých segmentů, a velmi záleží
na tom, zda bude do konce r. 2014 jasné, na jaké technologické bázi
bude vše fungovat.
 M. Nováková a M. Ševera informovali o jednání k tzv. „mikrocensu“, který by měl
zjistit vybavení obchodníků potřebnými zařízeními pro zavedení EET. Veškeré

podklady pro průzkum jsou připravené, cena výzkumu cca 1,2 mil. Kč. Záleží, zda MF
nalezne potřebné finance.
Na základě dotazů účastníků se pokusíme zjistit, kolik podnikatelů v Chorvatsku skončilo
s podnikatelskou činností v důsledku zavedení EET.
I nadále budeme svolávat podobné pracovní skupiny, na které budeme i nadále zvát i zástupce
nečlenských asociací a svazů. Na příští jednání bychom rovněž mohli přizvat zástupce MPSV
a MPO.
Zapsala: Irena Vlčková
V Praze 20. 10. 2014

