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Cíle daňové politiky ve vazbě na EET 

• Nezvyšovat daně 

• Zajistit spravedlivý výběr existujících daní 

• Zlikvidovat podvody na DPH 

• Nastavit spravedlivé prostředí podnikatelům 

 

Smyslem EET není zatížit další povinností drobné 
podnikatele, ale zabránit systematickému, 
dlouhodobému a materiálnímu krácení daňové 
povinnosti 



Zlepšení výběru daní 

Zejména 

• Kontrolní hlášení 

• Rozšíření přenosu daňové povinnosti  
("reverse charge") 

• Změny ve vedení a organizaci daňové správy 

• Zákon o prokazování původu majetku 

a 

• Elektronická evidence tržeb 

 



Očekávané přínosy EET 

• Rovné podmínky pro všechny podnikatele 
 

• Vyšší daňový výběr DPH, daní z příjmů, 
zdravotního a sociálního pojištění 

 

• Dodatečný daňový výnos otevře prostor pro 
úpravu daňových sazeb 



Plánované fázování vstupu do systému 

• Od 1. 1. 2016 – restaurační a ubytovací služby (HoReCa) 
 

• Od 1. 7. 2016 – maloobchod a velkoobchod 
 

• 2017 a dál – postupně další obory s významným 
podílem hotovostních transakcí 

• Prioritní je 

 zaměření do segmentů s významnými daňovými úniky 

 kvalitní technické zajištění pro hladký průběh vstupu do 
systému pro podnikatele 



A co kadeřnice a jiní drobní 

podnikatelé? 

• Smyslem EET není zatížit další povinností drobné 
podnikatele 

 

• Smyslem EET je zabránit systematickému, dlouhodobému 
a materiálnímu krácení daňové povinnosti 

 

• Zavedení EET na další obory v roce 2017 bude podmíněno 
důkladnou rizikovou analýzou 

 



Jak systém funguje 

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 

2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky 

3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu) 

4. Podnikatel má povinnost předat zákazníkovi účtenku 

5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace 
finanční správy (zvažována i sms brána) 



Musí se každý stát IT odborníkem? 

• Práce se systémem musí být co nejjednodušší 

• Ovládání software – na úrovni ovládání platebního 
terminálu či chytrého telefonu (vydání účtenky, storno 
účtenky) 

• Systém bude po vzoru Chorvatska zcela otevřený –
široká paleta řešení, každý si může vybrat to své 

• Pro střední a větší provozovny - modul EET integrován 
do existujících pokladních a účetních systémů  

• Jednoduchá instalace do tabletů/mobilních telefonů 



Koncová zařízení 
nabídka v Chorvatských prodejnách 

570 Kč 

měsíčně 
9 000 Kč 

Bude navržena paušální sleva na dani pro živnostníky (fyzické osoby) 

5 000. Kč resp. 19 000 Kč včetně 

taxametru a tiskárny 



Co když není spojení? 
návrh zákona obsahuje řešení 

Běžný režim: Následné zaevidování tržby  

• Pro případ okamžitého výpadku spojení se serverem finanční správy 

• Elektronická evidence vydaných účtenek bude probíhat off-line 

• Do 2 dnů nutno obnovit spojení a účtenky odeslat  

• Zákazník obdrží účtenku bez unikátního potvrzovacího kódu (bude 
opatřena bezpečnostním kódem prodejce, lze ověřit) 

Zvláštní režim - výjimka 

• Pouze pro vybrané druhy tržeb (systémové nebo na základě 
rozhodnutí správce daně) 

• Pro případ trvalé nemožnosti připojení k internetu 

• Stále elektronická evidence s vydáváním účtenky 

• Navrženo předávání údajů 1x týdně 



Děkujeme za pozornost 

eet@mfcr.cz 

 

 


