
 

Asociace hotelů a restaurací: EET zvládneme, čekají nás mnohem 
horší zákony 

 
21.11.2016 

     
Start elektronické evidence tržeb se blíží a mnozí podnikatelé řeší, jak se s ním vyrovnají a zda to vůbec 

dokážou. Přitom už čelí mnohem horším věcem. 

 

Profesní asociace podnikatelů z oboru stravovacích a ubytovacích služeb, Asociace hotelů a restaurací 

České republiky, byla jedním ze subjektů, u kterých se návrhu evidence tržeb dostalo podpory. Ani 

asociace ho ale v současném stavu nepovažuje za ideální. Je elektronická evidence tržeb skutečně 

takovým strašákem a co se povedlo a co ne? To v rozhovoru pro server Podnikatel.cz shrnuje prezident 

asociace Václav Stárek. 

 

Návrh elektronické evidence tržeb měl od začátku podporu Asociace hotelů a restaurací ČR. Kolikrát 

jste ale během projednávání zákona a debat o fungování systému zapochyboval? Nikdy vás nenapadlo, 

že by bylo lépe s podporou elektronické evidence skončit? 

 

Celý článek naleznete ZDE  

 

Hospody zatím kvůli EET ve velkém nezavírají, ukazuje analýza 
 

22.11.2016    
 

Statistiky zatím nepotvrzují, že by firmy masově ukončovaly kvůli zavádění elektronické evidence tržeb 

(EET) svoji činnost, nebo že by podnikatelé zakládali nové firmy s cílem zakrýt kvůli zavedení EET 

skokový nárůst tržeb. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode. Asociace hotelů 

a restaurací ale předpokládá, že kvůli EET bude muset zavřít až pětina podnikatelů. 

 

Celý článek naleznete ZDE 

 

JAK EVIDENCE TRŽEB ZMĚNÍ REPUBLIKU 
 

22.11.2016    
 Hospodářské noviny     

   

Patříte také mezi lidi, kteří nevědí, co si mají myslet o elektronické evidenci tržeb? Za týden se spouští 

její první fáze pro restaurace a ubytování, ovšem okolnosti jsou stále nejasné: hájit hospodské, kteří 

http://www.podnikatel.cz/clanky/asociace-hotelu-a-restauraci-eet-zvladneme-cekaji-nas-mnohem-horsi-zakony/
https://www.novinky.cz/ekonomika/421387-hospody-zatim-kvuli-eet-ve-velkem-nezaviraji-ukazuje-analyza.html


 
neplatí daně, samozřejmě nelze, je ale nutné kvůli tomu rozjíždět tak mohutnou elektronizaci podnikání 

a přes internet posílat berňáku každé naúčtované pivo? 

 Když nevíte, tak zkuste osvědčený postup – co není jasné zdálky, může být jasné zblízka. 

Poptejte se v různých hospodách na místě, kam rádi jezdíte, a on vám už z toho vystoupí jasný obrázek. 

 Pravděpodobně zjistíte, že hospodští a poskytovatelé ubytování reagují v podstatě trojím 

způsobem: Ano, je to správné opatření. Ano, je to správné, ale takto to být nemělo. Ne, je to špatně a 

já zavírám. Ministr financí Andrej Babiš to má jednoduché. Ty první velebí, druhým příliš nenaslouchá 

a třetí považuje za podvodníky. Což je příliš jednoduchý pohled na život v této zemi. Už první fáze 

evidence změní republiku víc, než si nyní uvědomujeme. 

 

Celý článek naleznete ZDE  

 

 

DUEL: Piráti vs. OSA. Odměna autorům, nebo výpalné? 

 
23.11.2016   

  
Příští rok se má za užití muziky platit až o polovinu víc než letos. Jak se dělí peníze vybírané autorskými 

svazy? Proč platíme preventivně i za prázdné nosiče? V duelu proti sobě stojí pirátský předseda Ivan 

Bartoš a předseda představenstva OSA Roman Strejček. 

 

 

Nápad hudebních autorských svazů zvýšit od příštího roku poplatek za veřejné užití hudebního díla, za 

rádia a televize v provozovnách a podobně skokově až o padesát procent vzbudil letos na značnou 

pozornost. Lví podíl na tom mají protesty starostů i podnikatelů, zejména tedy hospodských a hoteliérů. 

 

A než pozornost stačila opadnout, byla tu další idea. V Česku se platí poplatek za každé paměťové 

médium – co kdyby ho někdo použil ke kopírování a užívání hudebního výrobku… Zákon ovšem vznikl 

v době předsmartphonové. Chytré telefony tedy na seznamu zpoplatněných výrobků nejsou. Protože 

ale můžou mimo jiné výborně sloužit k uchovávání reprodukci hudby, je možné, že brzy budete mít nový 

mobil o pár desítek korun dražší. 

 

 

Celý článek naleznete ZDE  

 

 

http://archiv.ihned.cz/c1-65525950-mimochodem-davida-klimese-jak-evidence-trzeb-zmeni-republiku
http://www.penize.cz/spotrebitel/318025-duel-pirati-vs-osa-odmena-autorum-nebo-vypalne


 

Změny v EET jsou podle asociace diskriminační 
 

28.11.2016 12:00     
ČRO Radiožurnál    Zpráva      

             

 
Martin KŘÍŽEK, moderátor 
-------------------- 
Změny v elektronické evidenci tržeb jsou podle Asociace hotelů a restaurací diskriminační, navíc se prý 
můžou týkat i některých pohostinství, která musejí začít používat EET už za tři dny. Ministr financí Andrej 
Babiš z hnutí ANO ale dál trvá na tom, že na start systému od 1. prosince nemají vliv. 
 
Václav ŠTEFAN, redaktor 
-------------------- 
Asociace hotelů a restaurací už zavedení elektronické evidence tržeb nepodporuje. Jejímu prezidentovi 
Václavu Stárkovi vadí, že by se neměla týkat živnostníků, kteří mají roční příjmy do 250 tisíc korun a 
platí paušální daň. 
 
Václav STÁREK, prezident Asociace hotelů a restaurací 
-------------------- 
Každá takováhle hranice prostě znamená další cestu k daňovým únikům. 
 
Václav ŠTEFAN, redaktor 
-------------------- 
Podle Stárka se navíc změny můžou týkat třeba vesnických hospod. S tím nesouhlasí ministr financí 
Andrej Babiš z hnutí ANO. 
 
Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ 
-------------------- 
Já si myslím, že v rámci první vlny vůbec takový podnikatel ani není a v rámci druhé vlny možná 
minimálně. 
 
Václav ŠTEFAN, redaktor 
-------------------- 
Stravovací a ubytovací zařízení začnou evidovat tržby už ve čtvrtek. Od 1. března se k nim připojí 
maloobchod a velkoobchod. Václav Štefan, Radiožurnál. 
 
Martin KŘÍŽEK, moderátor 
-------------------- 
O navrhovaných změnách v EET se teď mluví i na jednání vlády. Na Twitteru to potvrdil mluvčí kabinetu 
Martin Ayrer. Podrobnosti dodává reportérka Jana Čermáková. 
 
Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vysvětlení chtěl po ministrovi financí Andreji Babišovi z hnutí ANO premiér a šéf ČSSD Bohuslav 
Sobotka. Babišův postup označil za chaotický a neprofesionální. Vadí mu hlavně to, že ministr předložil 
změny jen týden před spuštěním systému. 
 
Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/ 
-------------------- 
Mě zaráží, že ministerstvo financí tu reflexi, tu schopnost najít konkrétní řešení, dát to do zákona, takže 
ji má až teď po těch měsících diskuse. 
 
Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ 
-------------------- 



 
Andrej Babiš původně na vládě o změnách mluvit nechtěl. Oznámil to o víkendu premiérovi dopisem. 
Zvažoval, že navrhne ve sněmovně tento týden při projednávání daňového balíčku. Nakonec se ale 
přece jen o evidenci na vládě mluví podle posledních informací právě teď. Nejmenší koaliční strana 
KDU-ČSL už minulý týden oznámila, že Babišovy návrhy podporuje. Z úřadu vlády Jana Čermáková, 
Radiožurnál. 
 
 

Změny v EET jsou diskriminační a povedou k daňovým únikům, 
varují hoteliéři a restauratéři 

 
28.11.2016   

 
Změny Elektronické evidence tržeb navrhované ministrem financí jsou podle Asociace hotelů a 

restaurací diskriminační. Navíc se prý můžou týkat i některých pohostinství, která začnou evidovat už 

ve čtvrtek. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) ale dál trvá na tom, že na start systému od 1. prosince 

nemají vliv. ČSSD chce posoudit změny v EET jako jiné poslanecké pozměňovací návrhy. Premiér a 

šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka ale nepředpokládá, že by jeho strana návrhy ve sněmovně 

podpořila. 

 

Asociace hotelů a restaurací už zavedení Elektronické evidence tržeb nepodporuje. Jejímu prezidentovi 

Václavu Stárkovi vadí, že by se neměla týkat živnostníků, kteří mají roční příjmy do 250 tisíc korun a platí paušální 

daň.„ Každá taková hranice znamená cestu k daňovým únikům,“ říká Stárek. Podle něj se navíc změny mohou 

týkat třeba vesnických hospod. Výjimka z EET pro živnostníky s příjmem do 250 tisíc?  

 

Celý článek naleznete ZDE  

 

 

 

Noc hotelů: Hoteliéři děkují Pražanům 
 

28.11.2016 
 

„Nechte si poděkovat“ je mottem projektu Noc hotelů, s jehož myšlenkou přišli pražští hoteliéři. 

Otevřením svých hotelů chtějí poděkovat Pražanům za podporu cestovního ruchu, za vstřícnost 

k turistům i za toleranci některých negativních vlivů, které jsou s turismem spjaté. Podstatou poděkování  

je „otevření hotelů“ obyvatelům pražských čtvrtí, v jejichž blízkosti podnikají, a možnost tak navázat 

bližší vztahy s místními, kteří zároveň poznají sousední hotel z jiného pohledu. 

 

Celý článek naleznete ZDE  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomika/_zprava/1673894
http://gastroahotel.cz/rubriky/novinky-z-gastronomie/noc-hotelu-hotelieri-dekuji-prazanum/


 
 
 

Kdy a kam vyrazit během adventních víkendů na vánoční trhy 
 

28.11.2016 
 

Praha a Vídeň vedou žebříček měst, kam se Češi nejčastěji plánují vydat během všech adventních 

víkendů. Co se cen ubytování týká, nejlevněji vyjde v Praze noc z pátku na sobotu poslední adventní 

víkend (16. – 17. 12. 2016), kdy cena za dvoulůžkový pokoj činí v průměru 5 233 Kč. Podobně je 

na tom také Vídeň, kde nejlevněji vychází sobota 17. 12. 2016 – 4 066 Kč. V obou velkoměstech si 

naopak připlatíte druhý a třetí adventní víkend. 

Celý článek naleznete ZDE  

 

AHR ČR se bude bránit diskriminaci EET 
 

28.11.2016 

Asociace hotelů a restaurací České republiky zásadně nesouhlasí s opakovanými úpravami a 

„výkladem“ již schváleného zákona o elektronické evidenci služeb. Nový návrh ministra Andreje 

Babiše, aby byly ze zákona o elektronické evidenci tržeb vypuštěny e-shopy, ale především stanovena 

maximální hranice tržeb 250 tis. Kč, která umožňuje požádat o vyjmutí z povinnosti evidovat, je pro 

poctivé podnikatele neakceptovatelná. AHR ČR na své Valné hromadě v hotelu Ambassador 

v Karlových Varech rozhodovala o konkrétních krocích podnikatelů proti diskriminaci, které v této 

souvislosti čelí. 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Ostrá výměna názorů, ale nic víc. Vláda nechala Babišovy změny 
EET bez usnesení 

 
28.11.2016 

Ve vládní koalici se rozhořel spor mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí 

Andrejem Babišem o změny v elektronické evidenci tržeb. EET ale ztrácí i další podporovatele. 

 

http://gastroahotel.cz/rubriky/novinky-z-gastronomie/kam-vyrazit-behem-adventnich-vikendu-vanocni-trhy/
http://www.ahrcr.cz/novinky/ahr-cr-se-bude-branit-diskriminaci-eet/


 
Asociace hotelů a restaurací, která dosud zavedení EET podporovala, se teď od projektu odvrací a 

zásadně nesouhlasí s opakovanými úpravami zákona - pouhé tři dny před ostrým startem. 

Celý článek naleznete ZDE  

 

 

Předvánoční soutěž: Vyhrajte noc v luxusním hotelu Hilton Prague! 
 

30.12.2016 

Přemýšlíte o originálním vánočním dárku pro přítelkyni, přítele, rodiče, a nic vás nenapadá? My pro 

vás jeden máme! Soutěžte s námi o poukaz do hotelu Hilton Prague v hodnotě 12 tisíc korun! 

Více informací naleznete ZDE  

 

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/sobotka-zarazil-na-vlade-babisem-navrzene-zmeny-v-eet-7037
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/433635/predvanocni-megasoutez-vyhrajte-noc-v-luxusnim-hotelu-hilton-prague.html

