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EET: STRAŠÁK, NA
NĚHOŽ SE MUSÍME
PŘIPRAVIT
FÁZE ZAVEDENÍ EET

Elektronická evidence tržeb (EET) byla v roce 2015 snad nejskloňovanějším
termínem v našem oboru. I proto jsme se této problematice důkladně věnovali
na kongresu. Připravili jsme nejen informativní přednášku, ale i panelovou diskusi.

1. fáze – stravovací a ubytovací služby
nejdříve 1. 8. 2016
2. fáze – maloobchod a velkoobchod
(+3 m) nejdříve 1. 11. 2016
3. fáze – další činnosti (+15 m)
nejdříve 1. 11. 2017
4. fáze – vybraná řemesla (+18 m)
nejdříve 1. 2. 2018
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Nejprve o aktuální situaci v legislativě informoval publikum
Martin Šabo, ředitel odboru účetnictví Ministerstva ﬁnancí
ČR. Mluvil například o tom, jak se změnil časový harmonogram zavádění EET do praxe a jaké kroky musíte podniknout, abyste přešli na nový systém v souladu se zákonem
co nejvýhodněji. Odpoledne pak probíhala diskuse, která
vytvořila prostor otázkám účastníků.

Poučení z Chorvatska
Elektronická evidence tržeb se dá shrnout do základních
bodů, v jejichž rámci by měla fungovat. Ve zkratce: budou
jí podléhat hotovostní tržby za prodej zboží a služeb,
příjemce tržby bude povinen nahlásit v reálném čase tržbu
elektronicky předem deﬁnovaným způsobem ﬁnanční
správě, ﬁnanční správa z nově vybudovaného IT systému
EET vygeneruje unikátní kód a odešle ho zpět příjemci tržby.
Příjemce tržby má povinnost tento kód uvést na dokladu
vystaveném zákazníkovi a nakonec budou existovat i řešení
pro případ dočasné nemožnosti spojení i trvalé evidence
v off-line režimu. Ještě před zahájením bude příjemcům
tržeb i dodavatelům SW/HW řešení k dispozici testovací

prostředí a podpůrná hot line, a to v dostatečném předstihu před spuštěním povinné evidence tržeb i po celou
dobu její existence.
Jak jsme již psali, jedná se o ověřené řešení. Naše ministerstvo se inspirovalo zejména v Chorvatsku, ale systém
upravilo podle svých požadavků. Například se ﬁnanční
správě nebudou posílat údaje o tom, který zaměstnanec
účtenku vystavil, a nezavede se poplatek za digitální certiﬁkát. Také sankce nebudou tak vysoké jako v Chorvatsku.
Maximální výše sankce u nás bude 500 000 korun, v Chorvatsku je to v přepočtu přibližně 1,8 milionu českých korun.
Součástí návrhu zákona je i sleva na dani z příjmů ve výši
5000 Kč pro podnikající fyzické osoby a snížení sazby DPH
z 21 % na 15 % u stravovacích služeb.

Připravte se na zpětné kontroly
Na kongresu se diskutovalo zejména o tom, jaké konkrétní
kroky vás s příchodem EET čekají. I proto jsme k debatě
přizvali fundované odborníky, kteří vám mohli svou radou
pomoci. Byli jimi: Jiří Fridrich, ředitel odboru aplikačních
systémů generálního ﬁnančního ředitelství; Daniel Výška,

obchodní ředitel AWIS Holding, a Michal Wantulok ze
společnosti Dotykačka.
Většinu z vás trápí právě množství dat, které ﬁnanční správě
se zavedením EET odevzdáte. Jak s nimi bude naloženo?
Nebudou zneužita? Jiří Fridrich přítomné ujistil, že obavy
jsou sice na místě, ale systém má být nastaven tak, aby
k žádným únikům nedošlo. Přípravná lhůta k zavedení
zákona bude sedmiměsíční, což poslouží k vychytání všech
problémů. „Veškerá data budou monitorována, takže budeme moci dohledat, kdo a kdy se na co díval,“ upřesňoval
Jiří Fridrich.
Také vás trápí ﬁnanční stránka tohoto zákona. V publiku
lidé odhadovali, na kolik je EET vlastně vyjde. Někdo počítal
s dvaceti tisíci, jiný až s částkou sto tisíc korun. „Cena odpovídá náročnosti provozu, nedá se udat obecná suma,“
informoval Daniel Výška. „My nabízíme řešení za pět tisíc
korun. Samozřejmě to ale není pro složitější provozy.
S naším produktem si například vystačí golfový klub, kde
se i vaří, se 150 zákazníky. Otázka je, co od systému očekáváte,“ popisoval Michal Wantulok.
Zajímaly vás také zpětné kontroly. „Pokud někdo před EET
vykazoval minimální tržby a najednou se mu po zavedení
skokově zvednou, budete ho kontrolovat?“ ptal se jeden
z účastníků kongresu. „Ano, to bude jeden z efektů,“ odpověděl Jiří Fridrich. Již dnes se ale veškerá data analyzují
a kontrola z ﬁnanční správy navštěvuje problematické
daňové subjekty. Kromě dat bude mít úřad i informace
z kontrolního hlášení (jeho zasílání je povinné od ledna
2016), a navíc jsou monitorovány i sociální sítě. Připraví se
na vás více než 300 kontrolních pracovníků.
Jana Dorčáková

