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V Praze dne 30. srpna 2016 

Vážený pane ministře, 

obracím se na Vás ve věci včera zveřejněné zprávy Ministerstva financí k zahájení elektronické 

evidence tržeb a objasnění výkladu zákona a s tím spojených výjimek pro některé oblasti podnikání 

ve veřejném stravování. Jak jistě víte, naše organizace myšlenku EET od počátku podporovala a již 

několikátým rokem spolupracujeme na osvětě mezi podnikateli v pohostinství. Naší podmínkou bylo 

narovnání současné diskriminace v oblasti DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích a 

zároveň narovnání podnikatelského prostředí. Domnívám se, že jsme až doposud pro zdárné 

zavedení EET dělali skutečně maximum. 

Zpráva, kterou jsme se dozvěděli včera, konkrétně fakt, že výkladem zákona Ministerstvo financí 

vypouští z evidence tržeb stánkový prodej s občerstvením a to ne na dobu letošního Adventu, jak je 

mylně uváděno, ale na dobu delší než jeden rok, tedy do března 2018, je pro nás šokujícím a 

rozhodujícím momentem k přehodnocení našeho dosavadního postoje. Uvolněním z povinnosti 

evidovat tržby části podnikatelů v prakticky stejném předmětu podnikání, dochází dle našeho názoru 

k nerovnému přístupu k podnikatelům a další diskriminaci, která v závěru povede k negativnímu 

vnímání této změny všemi provozovateli veřejného stravování, ale zároveň k uvolnění prostoru pro 

další daňové úniky. Je to velmi nesystematický krok, který může vážně ohrozit udržení samotného 

projektu EET v budoucnosti. Navíc dopady tohoto opatření pocítí právě drobní podnikatelé 

v pohostinství, o kterých často hovoří odpůrci EET, jako o nejvíce ohrožených. 

V kombinaci s již uzákoněnými výjimkami, na které mimochodem od počátku naše organizace 

poukazuje, jako na velmi rizikové pro fungování trhu, se pak jedná o další krok k likvidaci obyčejných 

hospod nejen na venkově, ale i ve městech. Absurdní výjimkou jsou školní jídelny.  Pokud podnikají 

komerčně a nabízejí stravování veřejnosti, pak soukromé školy budou podléhat EET, zatímco školy 

zřízené státem tržby evidovat nebudou vůbec. Přitom mnoho školních jídelen v současné době 

prakticky dumpingovými cenami konkuruje právě okolním restauracím. Stejně tak EET přináší výjimky 

pro veřejně prospěšné poplatníky a neziskové organizace. Běžná hospůdka tak musí evidovat tržby, 

ale sportovní spolek na fotbalovém hřišti, který je zřízen veřejně prospěšnou organizací, evidovat 

nebude. Mnoho let upozorňují provozovatelé venkovských restaurací na nekalou konkurenci právě ze 

strany hasičských spolků, sportovních klubů apod.. 
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Zákon, který měl sloužit k narovnání podnikatelského prostředí, s těmito výjimkami spíše přinese 

likvidaci drobných podnikatelů zvláště na venkově, vytvoří nerovnou konkurenci mezi podnikateli a 

uvolňuje další cesty k jeho obcházení. Navíc je zcela nejisté, jaké budou další výjimky, které případně 

schválí vláda a tedy osud celého systému. To vše se děje přes Vaše opakované prohlášení, že výjimky 

nebudou již udělovány a EET bude spuštěna v zamýšleném rozsahu. Stejné prohlášení jsme obdrželi 

před několika týdny také od paní náměstkyně JUDr. Aleny Schillerové.  

Za této situace jsme bohužel nuceni zásadně zvážit naši dosavadní podporu a zároveň zvažovat další 

zákonem dané možnosti obrany provozovatelů pohostinství v České republice. Vyzýváme Vás proto, 

vážený pane ministře, abyste zvážil a případně přehodnotil toto rozhodnutí, které v případě 

stánkového prodeje vychází pouze z výkladu zákona ze strany ministerstva a vzal v úvahu reálné 

dopady na drobné podnikatele v pohostinství, kterých se tyto výjimky budou negativně dotýkat. 

Pohostinství v současné době zaměstnává téměř 150 tisíc občanů této země a navíc je důležitou 

součástí služeb ve městech a obcích naší země.  

Předem děkuji za Vaše vyjádření a jsem připraven Vám kdykoli vysvětlit naše stanovisko a argumenty 

osobně. 

S úctou 

 

Ing. Václav Stárek v.r. 

prezident AHR ČR 

 


