
 

 

Začíná EET, řada hospod končí 
 

1.12.2016    
Hospodářské noviny     

    

 

V hospodě na vrcholu turisticky oblíbené Milešovky včera načepovali poslední pivo. Dnes už 

návštěvníci najdou na dveřích nápis Zavřeno. „Dali jsme na hospodu velkou ceduli, že 

končíme kvůli elektronické evidenci tržeb,“ prohlásil provozovatel hostince Daniel Pitek. „Ta 

věc mi v podstatě znemožňuje pokračovat v podnikání,“ říká. 

 Se začátkem elektronické evidence tržeb, která je pro podnikatele v pohostinství a 

ubytovacích službách povinná právě ode dneška, zavírá řada dalších restaurací v zemi. 

Největší pivovarnická skupina v Česku Plzeňský Prazdroj HN potvrdila, že od prosince 

ukončuje odběr jejího piva více než tisíc hospod. Těch je v Česku podle odhadů Asociace 

hotelů a restaurací celkem 35 až 40 tisíc. 

 „Končí hlavně menší a vesnické hospody, které nepodávají teplé jídlo. Dá se ale 

předpokládat, že hlavní vlna dopadu EET ještě přijde s koncem roku,“ řekl obchodní ředitel 

Prazdroje Tomáš Mráz. 

 Pitek z hostince na Milešovce i majitelé dalších končících hospod obvykle tvrdí, že 

investice do technologií pro elektronické odesílání účtenek státu se jim zkrátka nevyplatí. 

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) prosadil e-tržby, aby omezil daňové úniky a zvýšil 

příjmy státu. 

 Mráz z Prazdroje už dříve odhadoval, že v souvislosti se zavedením EET by při 

pesimistické variantě mohla v příštích letech zavřít až třetina tuzemských restaurací. Podobný 

scénář předpovídá i zmíněná Asociace hotelů a restaurací. „Celkově odhadujeme úbytek 

hospod až o 20 procent,“ prohlásil šéf asociace Václav Stárek. 

Celý článek naleznete ZDE  

 

http://archiv.ihned.cz/c1-65539260-pro-podnikatele-zacina-platit-eet-prvni-na-rade-jsou-hospody-rada-z-nich-kvuli-nove-povinnosti-konci


 

 

 

Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR, 

viceprezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

1.12.2016    

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek hovořil na téma spuštění EET. Jak se dotklo 

EET různých členských a zařízení se dozvíte ZDE   

 

Český rozhlas Plus – Radiofórum – speciál o EET 

1.12.2016    

Jaké jsou aktuálně podmínky pro podnikání v Česku? Jak vychází ČR ve srovnání se zahraničními 

zeměmi? Jak příznivý je pro podnikatele český daňový systém? 

Celý rozhovor naleznete ZDE  

Elektronická evidence tržeb běží plynule. Hotely problémy neměly, 

restaurace na tom byly hůř 

 
1.12.2016 

Restauratéři a hoteliéři od středeční půlnoci do čtvrtečních 19:00 odeslali na servery Finanční správy 

2,5 milionu účtenek. Elektronická evidence tržeb běžela v ostrém provozu plynule a bez problémů. Do 

systému je zatím zapojeno podle DIČ zhruba 37 tisíc podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se 

týká první vlna asi 40 tisíc podnikatelů. Hotely neregistrovaly žádné problémy. Některé restaurace 

však kvůli evidenci již zavřely, jiné zdražily jídlo i pití či se k tomu chystají.  

Celý pořad naleznete ZDE  

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058261201
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3754905
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1969663-elektronicka-evidence-trzeb-funguje-zatim-bez-problemu-potvrzuje-financni-sprava


 

 

 

Tržby v restauracích a hotelech ode dneška podléhají elektronické 

evidenci 

 

1.12.2016 

 

Provozovatelé restaurací a hotelů od dnešní půlnoci začali elektronicky evidovat tržby. Týká 

se to zhruba 40.000 podnikatelů. V účinnost vstoupil zákon o elektronické evidenci tržeb 

(EET), jehož zavedení patří mezi stěžejní projekty vládní koalice. Vláda si od evidence slibuje 

omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření 

kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. 

Celý článek naleznete ZDE 

Elektronická evidence tržeb začala platit 

1.12.2016 

Ministr Andrej Babiš se osobně vydal zkontrolovat některá zařízení. Názor na EET vyjádřil i prezident 

Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. 

 

Celou reportáž naleznete ZDE  

 

První den ostrého provozu EET 

1.12.2016 

Večerní diskuze na téma ostrý start EE, které se zúčastnil prezident Asociace hotelů a restaurací 

Václav Stárek, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel 

Havlíček a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

Celou diskuzi naleznete ZDE  

 

https://www.zet.cz/tema/trzby-v-restauracich-a-hotelech-ode-dneska-podlehaji-elektronicke-evidenci-11048
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1-12-2016
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000371201/

