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Ve středu 9. března 2022 schválila vláda na svém zasedání návrh Ministerstva financí, aby  

k 1. lednu 2023 došlo k úplnému zrušení EET. Tento krok je v souladu s programovým 

prohlášením vlády, ve kterém se současná vláda zavázala zrušit EET, neboť se dle jejích 

závěrů jedná o zbytečnou administrativní zátěž pro podnikatele. 

Zrušení EET přináší podle slov ministra financí Zbyňka Stanjury finanční pozitiva nejen  

na straně podnikatelských subjektů, ale také dojde k úsporám na straně státu. V případě 

podnikatelských subjektů by se mělo jednat o celkovou úsporu 1,5 miliardy korun ročně a na 

straně státu by mělo dojít k úsporám vyšším než 500 milionů korun ročně, kdy v uplynulých 

letech byla tato částka vydávána na zajištění provozu systému EET. 

Vládou schválené zrušení EET nijak nereflektuje možnost zavedení dobrovolné EET, kdy jako 

argument Ministerstvo financí uvádí úspory na provoz ze strany státu. 

Ačkoliv jsme jako AMSP ČR navrhovali ponechání EET na dobrovolné bázi, kdy by subjektům, 

které si EET ponechají, byly přiznány daňové benefity, nebyl náš návrh vzat v potaz. 

Jedním z hlavních argumentů, které Ministerstvo financí používá pro zrušení EET, je 

skutečnost, že původně mělo být EET nástrojem pro zaznamenávání hotovostních plateb, 

jakožto majoritního typu plateb, neboť v roce zavedení bylo těchto plateb přibližně 80 % 

transakcí, ale v roce 2021 je hotovostních plateb pouze 40 %. Navíc předpoklad Ministerstva 

financí ohledně vývoje hotovostních a bezhotovostních plateb v roce 2025 je 20 % plateb  

v hotovosti a 80 % bezhotovostně. 

Zrušení EET se dotkne zejména těch subjektů, které stále aktivně systém EET využívají, kdy 

se momentálně jedná o 53 tisíc podnikatelů z původních 200 tisíc povinných subjektů. 

Bohužel těmto subjektům nebudou nijak kompenzovány veškeré náklady, které museli 

provozovatelé na fungování EET vynaložit. Nejvíce dotčenými subjekty jsou právě malí  

a střední podnikatelé, pro které byla implementace nejsložitější, neboť často kvůli tomu museli 

do svých provozoven zavádět internet nebo Wi-Fi. 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
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