Zápis z jednání
pracovní skupiny SOCR ČR pro Elektronickou evidenci tržeb
konaného dne 5. 8. 2014 od 10.00 hodin
v sídle SOCR ČR, Těšnov 5, Praha 1
Program:
 Koordinace dalších postupů v záležitosti EET
 Informace o možnostech financování zavádění EET z fondů
 PR aktivity související s EET
Jednání vedla prezidentka SOCR ČR – Marta Nováková.
Kromě členů pracovní skupiny SOCR ČR pro Elektronickou evidenci tržeb – viz. prezenční
listina se jednání zúčastnili i zástupci Ministerstva financí: Lukáš Kozák a Martin Šabo a
zástupkyně firmy Deloitte Advisory – Iveta Hrabánková.
M. Nováková sdělila, že od členů dostává průběžně dotazy k problematice zavádění EET a na
zkušenosti se zavedením v Chorvatsku. Bohužel není v jejích silách na dotazy průběžně
odpovídat, ale požádala všechny přítomné, aby veškeré dotazy posílali na sekretariát Svazu –
Ireně Vlčkové, která je bude soustřeďovat a následně se na ně budeme snažit zajistit
odpovědi.
V poslední době se na prezidentku obrátili členové například s dotazy ohledně vyčíslení
nárůstů tržeb v Chorvatsku po zavedení EET. Bohužel tyto informace nemáme k dispozici, ale
budeme se je snažit získat a následně budeme členy informovat.
Jak M. Nováková, tak i zástupci MF zhodnotili panelovou diskusí, která se uskutečnila dne 9.
7. 2014 v sídle společnosti Deloitte za velmi přínosnou.
Zástupci Ministerstva financí – Lukáš Kozák a Martin Šabo podali následující
informace:
 O průběhu návštěvy Chorvatské delegace v Praze, kde byla domluvena určitá pomoc
při přípravě tohoto zákona ze strany Chorvatů, kteří přislíbili, že budou poskytovat i
informace z praktického zavádění tohoto systému.
 V současné době se na MF finalizuje paragrafové znění zákona – prochází určitým
vnitřním připomínkovým řízením v rámci ministerstva, cca do týdne by mělo dojít k
vypořádání připomínky k návrhu textu v rámci ministerstva.
 Mělo by se jednat o velice krátký zákon cca 4 stránky, kde by měly být stanoveny
základní požadavky (kdo, of line prostředí, sankce… )
 Bylo přislíbeno, že návrh zákon bude poskytnut i SOCR ČR k přednostním
připomínkám ještě před jeho předáním do oficielního připomínkového řízení
 Pokud se týká dat z Chorvatska, tak MF nějaké neoficielní informace již k dispozici
má, ale nejsou finální. V Chorvatsku rovněž docházelo ke změně DPH, což může
zapříčinit určité zkreslení získaných informací. Na podzim by měla být k dispozici
finální data. V současné době jsou k dispozici pouze čísla o tržbách.

 Dle získaných odhadů se za první tři měsíce tržby zvýšily v oblasti pohostinství cca o
50 % a v maloobchodě cca o 30 %, jsou to však zatím pouze neoficiální informace.
 MF již požádalo Chorvaty o poskytnutí těchto informací
J. Štorch vznesl dotaz ohledně případných sankcí za neodebrání účtenky. V Chorvatsku to
nebylo vyžadováno.
Snahou by měla být pozitivní motivace zákazníků, aby sami požadovali účtenku. Loterie
účtenek může být jako jeden z podpůrných nástrojů plus další motivace. Průběžně se bude
vyhodnocovat efektivita EET.
V. Stehno upozornil, že v případě zavedení sankce za neodebrání účtenky, by tato skutečnost
mohla být negativně mediálně pojímána a mohla by celému záměru uškodit.
J. Švamberk naopak uvedl, že například v případě restaurací by nevyžadování odběru účtenek
podporovalo nekalé podnikání.
Technicky by měla být v zákoně uvedena povinnost vydat účtenku a převzít účtenku.
DPH – v případě, že se EET osvědčí a bude efektivní výběr daní – může dojít ke snížení sazeb
DPH.
Ze strany členů SOCR ČR byly zmíněny tyto náměty či připomínky:
 Zákon by měl být co nejstručnější a nejjednodušší
 Největší problém s technickým vybavením pro zavedení EET bude nikoliv u
obchodníků, ale hlavně u restaurací
 Padl dotaz, zda bude třeba fiskalizace i bezhotovostních plateb
 Je třeba zajisti dostupnost rychlého a levného internetu
 Bude třeba zohlednit a projednat odlišnosti jednotlivých skupin podnikatelů. Například
zástupce AHR (F. Kühnel) upozornil na oblast evidence plateb prostřednictvím faktur.
 ALDR – J. Juračka – do 15. 9. – bude mít k dispozici informace, kolik budou stát
realizace zavedení EET na odbavovací systémy u lanovek a bazénů. Tyto informace
poskytne ALDR MF i SOCR ČR. V případě, že by zavedení EET mělo velký finanční
dopad na členy ALDR, budou proti zavedení této evidence.
 Je třeba zohlednit technická specifika jednotlivých oborů (hotely, přímý prodej,
lanovky a vleky….) Členové pošlou na sekretariát Svazu na vlckova@socr.cz
specifické problémy za své oblasti podnikání a ty budou hromadně zaslány za celý
Svaz na Ministerstvo financí.
 Vznesen dotaz na tzv. „daňovou amnestii“ – zda se bude porovnávat platba daní před a
po zavedení EET a zda případné rapidní zvýšení daní u jednotlivých subjektů bude
postihnutelné. Toto by mohlo vést k převodu živností na nové podnikatelské subjekty.
 Bude třeba monitorovat i různé netradiční distribuční kanály (například Asociace
osobního prodeje a další)
 Velmi důležitá bude komunikace na veřejnosti – je třeba hledat pozitivní komunikaci,
že občan bude chráněn a nikoliv „šikanován“, zavedení EET bude pro něj prospěšné

M. Ševera – upozornil, že díky zavedení EET, budou k dispozici údaje, které nyní zjišťoval
ČSÚ. Což by mělo znamenat úsporu peněž ČSÚ, který by tyto údaje již nevyžadoval na
jednotlivých podnikatelích, jednalo by se o efektivnější cestu sběru dat.
Dále M. Ševera informoval o jednáních na MPO a MMR ohledně možnosti využití finančních
prostředků z evropských fondů na pomoc podnikatelům při zavedení EET.
Projekt by mohl být zařazen do systému Efektivní státní správy (e - government) pod IROP.
Konkrétně do programu „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému Informačních a komunikačních
technologií“.
Svaz již takovýto projekt připravuje. Je třeba provést určitý mikrocensus, abychom zjistili
vybavení některých provozoven restaurací a obchodů. Dle vyjádření zástupců MF by
takovýto projekt podpořili a vyjádřili názor, že by zde měl být velký prostor pro jednání jak
tyto prostředky pro naše členy získat.
Úkol
Vést jednání s MMR, MPO, MF ohledně možnosti využít evropských peněž a vytvořit
projekt, který by pomohl podnikatelům – členům SOCR ČR při zavádění EET.
O: M. Ševera
V souvislosti se zjišťováním vybavenosti podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu pro
potřeby zavedení EET osloví SOCR ČR své členy se žádostí o získání informací.
Někteří členové již tyto informace zjišťují, například J. Štorch (ESO Market) sdělil, že cca 15
% jejich členů má v současné době počítačové systémy a cca 80 % členů nemá žádné
počítačové systémy.
Bylo rovněž konstatováno, že v případě plnosortimentní prodejny není možné řešení zavedení
EET pomocí „tabletů“.
M. Nováková rovněž informovala, že na zářijovém jednání Pléna RHSD – 4. 9. 2014 – bude
na programu daňová problematika, kde bude zmíněno i zavedení EET. Bude třeba připravit
podklad na jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh, které se uskuteční 26. 8. 2014 a
tento pracovní tým následně předloží materiál do Pléna RHSD.
PR aktivity související s EET
 Správná komunikace této záležitosti je velmi důležitá a je třeba, aby zavedení EET
v dostatečném předstihu předcházela.
 SOCR ČR by měl mimo jiné prezentovat svůj pozitivní přístup a snahu obchodníků a
podnikatelů v CR o podporu legislativy, která napomáhá k potírání nelegálních
podnikatelských praktik.
 Je třeba sladit PR aktivity SOCR ČR a MF.
 Na MF bude cca v horizontu měsíce vytvořen tým pro komunikaci tohoto tématu,
který se obrátí na SOCR ČR o spolupráci a sdílení informací.
 Projekt pro vzdělávání „vietnamských obchodníků“ a případné zapojení členské firmy
Svazu - MAKRO do vzdělávání těchto obchodníků.
 M. Nováková vyvolá jednání s náměstkyní MF S. Hornochovou ohledně případné
spolupráce s Českou televizí.
 Je však třeba i připustit, že v některých oblastech to může vést ke zdražení například
v restauracích.
Úkol:

Připravit a následně realizovat návrh pozitivní komunikace tohoto tématu, ve smyslu, že
obchod a cestovní ruch podporuje legislativu, která přispěje k rovným podmínkám
v podnikání a zvýšení výběru daní – poctivé podnikání.
O: PR skupina SOCR ČR
Zapsala: Irena Vlčková

