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EET
EET neboli Elektronická evidence tržeb (způsob evidence tržeb, při které jsou údaje o transakcích obchodníka přes internet
odesílány státní správě) je v ČR postupně spouštěna od konce roku 2016. Po celou dobu její existence ji provází
kontroverze a diskuse o její užitečnosti.

Od zavedení EET si ministerstvo financí, kterému v té době šéfoval Andrej Babiš, slibovalo narovnání podnikatelského
prostředí a zvýšení příjmů státního rozpočtu. Babiš v roce 2015 dokonce vyhrožoval, že pokud EET nebude schválena,
bude muset zvýšit daně. Nakonec si prosadil svou, a tak od prosince 2016 funguje EET pro ubytovací a stravovací služby,
od března 2017 i pro velkoobchod a maloobchod. Poté ale další rozšiřování EET (na řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní
nebo advokáty) přerušil Ústavní soud. Ten rozhodl, že je nejprve potřeba zvážit dopady elektronické evidence na různé
skupiny podnikatelů. Aktuálně je třetí a čtvrtá fáze EET kvůli pandemii koronaviru odložena až do roku 2022.

Proč je EET problematická?

Celému projektu EET byla vytýkána neprofesionalita a nepřipravenost. Její zavedení silně kritizovala např. Asociace
podnikatelů a manažerů. Podle ní EET podnikatelské prostředí nenarovná, naopak pomůže velkým podnikům
zlikvidovat ty menší, a navíc nepřiměřeně zvýší politickou a úřední kontrolu nad podnikatelským sektorem. Ostatně sám
Andrej Babiš se v roce 2013 vyjádřil, že „malé firmy jsou naprd“. A stále nesmíme zapomínat, že je Babiš zakladatelem (a
de facto dodnes ovládající osobou) Agrofertu, jednoho z největších koncernů v Česku.

Podle opozice EET narušuje mimo jiné i právo na ochranu soukromí, protože při ní dochází k plošnému sběru dat, aniž
by existovala dostatečná záruka proti jejich zneužití. Také postihy za neplnění EET jsou často nepoměrné, rozruch
vzbudil třeba případ trafiky, která nevystavila účtenku na 15 korun a dostala pokutu 15 000 korun. Kvůli nákladům na EET
museli někteří menší podnikatelé zdražit nebo svůj provoz rovnou ukončit. Finanční správa má přitom podle odborníků
dostatek informací o činnosti podnikatelů i bez EET, např. prostřednictvím kontrolních hlášení k DPH.

Práskni toho, kdo ti nedal účtenku

Další kontroverzi vyvolala udavačská webová stránka, na kterou lidé mohli nahlašovat podniky, které jim nevydaly
účtenku. Udání bylo navíc možné vkládat anonymně, což z webu udělalo prostředek konkurenčního boje,
kde se podnikatelé často bezdůvodně nahlašovali navzájem. Po negativních reakcích byla stránka zrušena, do té doby
na ní ale přišlo kolem dvou tisíc oznámení. 

Dodnes není jasné, zda EET nepáchá víc škody než užitku. Podle některých politiků jde spíš o buzeraci podnikatelů
a živnostníků a jejich zbytečné zatěžování. Mezitím si Andrej Babiš ani není schopen zamést před vlastním prahem
a vytváří sám nerovnost v podnikání svým střetem zájmů.
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