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Podnikatelé nebudou muset po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců 

dodržovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Ani úřady nebudou kontrolovat její 

dodržování. Vládní návrh dnes schválil Senát. Tento krok souvisí s vládními opatřeními 

proti šíření nového typu koronaviru. Sněmovna ho ve stavu legislativní nouze schválila 

v úterý. 

 

Schválený zákon znamená, že daňoví poplatníci, jichž se to týká, tedy hlavně 

podnikatelé, nebudou muset po dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců evidovat 

své tržby, jak jim ukládá zákon. Úředníci navíc nebudou tuto povinnost kontrolovat. 

Krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Hlasovalo pro 

něj všech přítomných 47 senátorů. 

 

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze 

zajistit, že všichni poplatníci spadající pod EET budou mít dostatečnou technickou 

nebo administrativní podporu. Stát se snaží, aby lidé, jichž se EET týká, nemuseli 

chodit na úřady v době nebezpečí koronaviru. 

 

Ministerstvu financí jde podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o to, aby 

omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET 

musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje. Navíc nastává doba, kdy 

většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat 

nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit. 

 

Senát schválil vládní návrh beze změny stejně jako Sněmovna. Sněmovna v úterý 

neschválila žádný z návrhů, který prodlužoval dobu pozastavení EET nebo odkládal 

nástup 3. a 4. fáze evidence. 

 

Tyto dvě fáze měly nastat 1. května, kdy se měla EET rozšířit na všechna zbývající 

odvětví ekonomiky. Vztahovat se má hlavně na řemeslníky, ale i taxikáře, advokáty 

nebo lékaře. Několik opozičních stran již předložilo ve Sněmovně návrh, aby se úplné 

rozšíření EET odložilo až na 1. leden příštího roku. Opozice dlouhodobě EET kritizuje. 
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