
Praha 14. prosince 2016

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10  Praha 1

Elektronická evidence tržeb – žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím o za-
slání odborné studie, která byla podkladem pro rozhodování o výhodnosti a výnosnosti (až
18 miliard korun ročně navíc do státního rozpočtu) elektronické evidence tržeb (EET). Rov-
něž prosím o zaslání případné oponentní studie. S těmito odbornými studiemi prosím i o za-
slání jejich evidenčních čísel, pod kterými jsou vedeny ve vaší elektronické evidenci pošty.
Pokud tyto studie podléhají určitému stupni utajení (tak jakému), potom bych chtěl vědět
jejich evidenční čísla, neboť utajení se na tato čísla nevztahuje. Studie v *.pdf formátu pro-
sím nakopírujte na přiložené DVD.

Prosím o sdělení celkových nákladů na zavedení EET, tj. kolik stálo vybudování zázemí pro
spuštění EET (nákup serverů, software, případný nákup objektů pro umístění serverů a ob-
sluhujících  pracovníků,  stavební  úpravy objektů  potřebných  pro  EET,  podkladová studie
řešící typ a počet potřebných serverů včetně programového vybavení apod.), a měsíčních
nákladů na provoz (ostraha, energie, mzdy, úklid atd.), a to formou celkových částek a také
jejich rozdělení na jednotlivé složky.

V reklamě na podporu elektronické evidence tržeb nazvané  etržby - Férově pro všechny
(https://www.youtube.com/watch?v=-LubYoMYhOU) se říká, že za 18 miliard korun může
být 2 700 špičkových hasičských aut, platy zdravotníků a vybavení 18 nemocnic, … Prosím
o zaslání podrobných výpočtů, které sloužily jako podklad pro čísla uveřejněná v této rekla-
mě, tj. typ hasičských vozidel (včetně ceny), jak velké nemocnice se řešily (pro kolik lidí, ja-
ké vybavení se bralo v úvahu a v jakém počtu, …) a podobně.

Prosím i o zaslání celkových nákladů státu na vyhotovení a odvysílání reklam na EET.

Následující otázky se týkají některých možných problémů se včasnou evidencí daňových
dokladů. V určitých případech totiž nelze dodržet 48hodinovou lhůtu pro dodatečné zaregis-
trování dokladu, pokud se jej nepodaří zadat do vašeho systému v okamžiku uskutečnění
hotovostního prodeje. Prosím Vás o stanovisko, jak v takových případech postupovat, aby
se zabránilo porušení povinností spojených s EET a současně nevznikaly nedůvodné nákla-
dy na straně podnikatele.

1) Když dojde k poruše počítače, pak jeho oprava zpravidla trvá déle než 48 hodin a ob-
vykle i déle než 5 dnů. Jelikož počítač k přímému podnikání mnozí podnikatelé nepo-
třebují, je nehospodárné zakoupit nový počítač jen za účelem EET. Do doby opravy
počítače nebude možné zaregistrování dokladů.



2) Při zhroucení systému může především při pomalém připojení k internetu trvat nová
instalace déle než 48 hodin, samozřejmě za předpokladu, že instalace bude provádě-
na svépomocí a nebude se čekat na servis. Pochopitelně počítač s firemními daty
zpravidla není instalován cizími počítačovými odborníky. Tím nastane obdobná situa-
ce jako pod bodem 1).

3) Jak řešit situaci, kdy platba bude probíhat v zahraničí, kde nebude možné připojení
na internet nebo může dojít ke ztrátě počítače, jeho poškození nebo k technické zá-
vadě a současně bude nemožné nebo nehospodárné se vracet do ČR či zakoupit ji-
né technické zařízení, aby byla splněna povinnost registrovat doklady v EET?

Stačí v těchto a obdobných případech ručně vypsat daňové doklady a po bezprostředním
pominutí překážek v jejich evidenci je zaregistrovat na vašich serverech? Nebo v případě
poruchy počítače, operačního systému, registrační pokladny atd. je možné zajít na pobočku
finanční správy a z ní odeslat zákonem požadované informace, aby se zabránilo prodlení,
a tím porušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb?

Prosím Vás pouze o písemnou odpověď na níže uvedenou adresu.

Přílohy

prázdné DVD
bublinková obálka pro Vaši odpověď

Přeji Vám pěkný den
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