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Vážené dámy, vážení pánové,
k 1. prosinci 2016 se spustí elektronická
evidence tržeb, revoluční systém, který
po náběhu všech čtyř fází přinese do
státního rozpočtu navíc až 18 miliard,
umožní spravedlivý a efektivní výběr
stávajících daní namísto jejich navyšování
a

především

prostředí

v

narovná
naší

zemi.

podnikatelské
Jsem

proto

velmi rád, že se nám ve spolupráci se
Svazem obchodu a cestovního ruchu
ČR podařilo připravit k tématu evidence
tržeb tuto celostátní konferenci a veletrh.
Často se mě lidé ptají, proč jsme na Ministerstvu financí neurčili konkrétního
dodavatele pokladních zařízení pro evidenci tržeb. Rozhodli jsme se nechat otevřený trh
proto, aby si každý podnikatel mohl vybrat takové zařízení, které bude nejlépe vyhovovat
potřebám jeho podnikání. Těší mě, jaký zájem projevily firmy o účast na tomto veletrhu celkem zde vystavuje 25 dodavatelů. Tím se nám potvrdilo, že naše rozhodnutí ponechat
prostor pro otevřená řešení bylo správné.
Věřím, že se také potvrdí naše původní odhady nákladů na pořízení pokladních zařízení, které se pohybovaly okolo 5000 Kč. Navíc, částka 5000 Kč představuje také slevu na
dani pro podnikající fyzické osoby.
Přeji, ať na této akci načerpáte důležité zkušenosti a informace, které Vás na evidenci
tržeb připraví tak, aby se pro Vaše podnikání stala bezproblémovou samozřejmostí stejně
tak, jako je tomu ve většině států vyspělé Evropy.

Andrej Babiš, ministr financí

Vážení návštěvníci,
v minulosti nebylo obvyklé, aby státní
instituce k zavádění nových zákonů dělaly
masivní informační kampaň, tak jako
Ministerstvo financí a Finanční správa
v případě elektronické evidence tržeb.
Základním pilířem komunikace je pro nás
osobní setkávání a diskuze s podnikateli,
jsem proto velmi ráda, že se společně
setkáváme na této doposud největší akci,
kterou jsme k tomuto tématu připravili.
Společně s mými kolegy z Ministerstva
financí a Finanční správy Vás v následujících dvou dnech postupně seznámíme s důležitými a aktuálními informacemi o
elektronické evidenci tržeb. Vysvětlíme Vám také jednotlivé kroky, které je nutné udělat
před zahájením samotné evidence, a jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a vysvětlit
případné nejasnosti.
Věřím, že mi dáte za pravdu, že přípravy na elektronickou evidenci tržeb nejsou vůbec
složité, naopak. Přesto Vás prosím, nenechávejte tyto povinnosti na poslední chvíli.

Alena Schillerová, náměstkyně ministra pro oblast daní a cel

Svaz obchodu a cestovního ruchu

že jsme se aktivně

dlouhodobě usiluje především o vytvoření
korektního prostředí pro podnikatele z
oblasti cestovního ruchu, maloobchodu
a velkoobchodu, stejně tak jako ve všech
dalších oblastech podnikání.
Dlouhodobá

nespokojenost

našich

členů se skutečností, že státní kontrolní
orgány

nebyly

a

nejsou

schopny

doposud účinně postupovat vůči všem
podnikatelským

subjektům,

které

legislativní pravidla především v oblasti
placení daní, buď nedodržují vůbec, nebo je
různými způsoby obcházejí, vedla k tomu,
zapojili do přípravy zákona o elektronické evidenci tržeb. Náš zájem se od prvopočátku
soustřeďoval na to, aby došlo k vytvoření takového systému, který bude pro podnikatele co
nejjednodušší, nákladově příliš nezatěžující, zároveň nevytvoří monopol pro určitého dodavatele IT řešení a především, který povede k tomu, aby platil pro všechny subjekty stejně.
Protože se blíží termín, kdy se budou do systému EET zapojovat jako první podnikatelé
z oblasti stravování a hotelnictví, je správný čas jim představit jednak, jak je řešení připraveno z pohledu centrálního státního systému, a jednak jaké varianty produktů z oblasti HW,
SW i služeb jsou na trhu k dispozici. Z těchto důvodů jsme také společně s MF připravili tuto
velkou konferenci, doplněnou výstavou produktů pro EET od firem, které dodávají HW, SW a
služby naplňující požadavky zákona o EET. Množství vystavovatelů i dalších zájemců, kteří
se již do výstavních prostor nevešli, svědčí o tom, že podnikatelé budou mít dostatek možností si v klidu 2 výstavních dnů nalézt nejvhodnější řešení, které splňuje jejich požadavky
podle typu a velikosti firem i požadovaných služeb.
Věřím, že tato akce bude přínosem pro každého účastníka a že EET přestane být obávaným „strašákem“, ale naopak se stane účinným nástrojem pro narovnání podnikatelského
prostředí ve všech segmentech našeho hospodářství.

Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

PROGRAM KONFERENCE
PÁTEK 16.9.2016
09:00 – 10:00 REGISTRACE
10:00 – 10:45 ÚVODNÍ SPOLEČENSKÝ BLOK

Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí
Alena Schillerová, náměstkyně ministra pro oblast daní a cel
Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Petr Vokřál, primátor města Brna
11:00 – 12:00 OBECNÉ INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Alena Schillerová, náměstkyně ministra pro oblast daní a cel
metodici Finanční správy a Ministerstva financí
Blok bude obsahovat praktické informace k elektronické evidenci tržeb. Bude
vysvětleno, koho a jakých transakcí se evidence týká a jak celý systém funguje.
Dále bude detailně popsán harmonogram evidence a také kroky, které by měli
podnikatelé absolvovat pro úspěšné zapojení do tohoto systému.
12:00 – 13:00 PŘESTÁVKA – OBĚD
12:00 – 12:10 TISKOVÝ BRIEFING MINISTRA FINANCÍ (press centrum)
13:00 – 14:00 REGISTRACE K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Alena Schillerová, náměstkyně ministra pro oblast daní a cel
metodici Finanční správy a Ministerstva financí
V tomto bloku bude předvedena praktická ukázka jednotlivých kroků nezbytných
pro zahájení evidence tržeb.

14:00 – 14:15 COFFEE BREAK
14:15 – 15:15 TECHNICKÉ ASPEKTY, KONTROLY A SANKCE

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček
metodici Finanční správy a Ministerstva financí
V této části bude vysvětleno, jak řešit situace, které mohou při evidenci tržeb
nastat. V tomto bloku zazní také informace o průběhu kontrol či sankcích, které
podnikateli za porušení zákona hrozí.
15:30 – 16:30 PREZENTACE DODAVATELŮ POKLADNÍCH ŘEŠENÍ
•

Wincor Nixdorf s.r.o.

•

Smart software s.r.o.

•

NCR Česká republika, spol. s r. o.

•

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

•

MasterCard Europe SA

9:00 – 17:00
Po celý den expozice pokladních řešení a doprovodný program.

PROGRAM KONFERENCE
SOBOTA 17.9.2016
10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVO

Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR
		

Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní, Finanční správa
10:15 – 11:15 OBECNÉ INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

metodici Finanční správy a Ministerstva financí
Blok bude obsahovat praktické informace k elektronické evidenci tržeb. Bude
vysvětleno, koho a jakých transakcí se evidence týká a jak celý systém funguje.
Dále bude detailně popsán harmonogram evidence a také kroky, které by měli
podnikatelé absolvovat pro úspěšné zapojení do tohoto systému.
11:15 – 12:15 REGISTRACE K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní, Finanční správa
metodici Finanční správy a Ministerstva financí
V tomto bloku bude předvedena praktická ukázka jednotlivých kroků nezbytných
pro zahájení evidence tržeb.
12:15 – 13:15 PŘESTÁVKA – OBĚD

13:15 – 14:15 TECHNICKÉ ASPEKTY, KONTROLY A SANKCE

metodici Finanční správy a Ministerstva financí
V této části bude vysvětleno, jak řešit situace, které mohou při evidenci tržeb
nastat. V tomto bloku zazní také informace o průběhu kontrol či sankcích, které
podnikateli za porušení zákona hrozí.
14:15 – 15:15 PREZENTACE DODAVATELŮ POKLADNÍCH ŘEŠENÍ
•

Wincor Nixdorf s.r.o.

•

Smart software s.r.o.

•

NCR Česká republika, spol. s r. o.

•

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

•

MasterCard Europe SA

9:00 – 17:00
Po celý den expozice pokladních řešení a doprovodný program.
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KDE SE DOZVÍTE VÍCE
O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB?
Oficiální webové stránky Ministerstva financí a Finanční správy

WWW.ETRZBY.CZ
Zde naleznete metodický pokyn pro evidenci tržeb, aktuální a praktické informace, termíny
seminářů a konferencí, kterých se účastní odborníci resortu financí, či odpovědi na nejčastější dotazy.

Kontaktní místo pro firmy a podnikatele
Tým proškolených metodiků Finanční správy odpovídá na telefonické dotazy na infolince

225 092 392 či prostřednictvím kontaktního formuláře
kách www.etrzby.cz.

na webových strán-

l

druhý největší zaměstnavatelský a podnikatelský svaz v ČR
l

sociální partner a součást řady evropských profesních organizací
l

nezávislé dobrovolné sdružení svazů, asociací, aliancí, družstev a firem
podnikajících v malo/velkoobchodě, gastronomických,
ubytovacích a dalších službách cestovního ruchu
l

svaz zastupuje přes 6 000 podnikatelských subjektů vytvářejících
až 500 000 pracovních příležitostí

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Těšnov 5
110 00 Praha 1
Tel.:

+420 224 805 158

E-mail: sekretariat@socr.cz
www.socr.cz

