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Vše vypadalo tak jednoduše… 

Prosinec 

2014 



Vše vypadalo tak jednoduše… 

Prosinec 

2014 



 
• Pohled do okolních zemí, srovnání s Českou republikou 

 
• Proč byla pro čerpací stanice EET kritická 

 
• Problematická geneze projektu EET 

 
• Boj o účtenku pro pumpaře 

 
• Vykladači zákona 

 
• Konec dobrý, všechno dobré 

 
 

 
 
 

EET pro čerpací stanice 



Pohled do okolních zemí 



Pohled do okolních zemí 



Pohled do okolních zemí 

„Fiskální“ zákony 
= nutné zlo pro slušné obchodníky…  

…a pro někoho dobrý byznys 
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Poslední verze 2009 
Specifikace:  100% 

BG 

Poslední verze Go live 2017 
Specifikace:  100% 

Od 90 let beze změny 
Specifikace:  100% 

Poslední verze 2016 
Specifikace:  100% 

 

PL 

Od 90. let beze změny 
Specifikace:  100% 

Poslední verze jaro 2017 

Pohled do okolních zemí 

Poslední verze 2014 
Specifikace:  100% 

A

Go live 2017 
Specifikace:  100% 
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Poslední verze 2009 
Specifikace:  100% 

BG 

Poslední verze Go live 2017 
Specifikace:  100% 

Od 90 let beze změny 
Specifikace:  100% 

Poslední verze 2016 
Specifikace:  100% 

 

PL 

Od 90. let beze změny 
Specifikace:  100% 

Poslední verze 2014 
Specifikace:  100% 

Poslední verze jaro 2017 
Specifikace:   
vždy problém! 

Pohled do okolních zemí 

Maďarsko: 
Za poslední 3 roky několik novel 
Nejasný právní výklad 
Specifikace vždy pozdě 

A

Go live 2017 
Specifikace:  100% 



Poslední verze Go live 2016 
Specifikace:  100% 
 
 

Slovinská verze EET je technicky téměř shodná  
s EET v ČR! 
 

CZ

Česká cesta 



2015 

 

• Nejasný návrh zákona 
 

• Ignorování některých obchodních modelů 
 

• Nedostatky v technické specifikaci 
 

• Neexistující certifikační autorita pro software 
 
 

 
 
 

RIZIKOVÉ FAKTORY EET: 

Česká cesta 

CZ

Půjdeme maďarskou cestou? 



Proč byla EET tak kritická 
pro čerpací stanice? 



Čerpací stanice mají velmi složité transakce: 
 
• Až 4 daňové subjekty na jedné účtence 

 

• Složitý proces storna (napojení na technologii pohonných hmot, storno jednotlivých 
položek) 
 

• Kombinované platby (kombinace měn, hotovosti + platební karty na jedné účtence) 
 

• Integrované loyalty systémy (např. předplacené poukázky) 
 

• Platby palivovými kartami 
 

• Spotřební daň na účtence, tisk úplných daňových dokladů na pokladně 
 

• Velmi silné zabezpečení datových sítí  
 

• Kombinace čerpací stanice s restauračním provozem 
 

Proč byla EET pro ČS tak kritická? 



Proč byla EET pro ČS tak kritická? 

Příklad: 
4 daňové 
subjekty! 



                 Oficiální připomínkové řízení k návrhu zákona 
                          (původně zamýšlený termín implementace byl cca 6/2016)  

 
 
 

• Připomínka zásadní: Jednoduchost EET?  
•  Vůbec nebyla respektována realita složitých retailových systémů  

 

• Připomínky technické: 
• Neexistovala technická specifikace a nebyl zveřejněn  popis projektu 
• Autoři zákona ignorovali speciální a dokonce i některé běžné typy transakcí v 

moderním obchodě.  
•  Příklady:  

• Definice nepodporovala více daňových subjektů v jedné provozovně (pokladně) 
• Nebyly vyřešeny předplatné poukázky 
• Nejasná definice prodejních automatů 
• Atd… 

 

 

Únor  

2015 

2015: Naše geneze s EET 



Únor  

2015 
                 Získali jsme popis projektu EET! 
  

 
Po několika urgencích jsme konečně obdrželi  popis projektu EET. 
 
Dokument vypadal takto: 

 
 

 
 

 

2015: Naše geneze s EET 



Únor  

2015 
                 Získali jsme popis projektu EET! 
  

 
Po několika urgencích jsme konečně obdrželi  popis projektu EET. 
 
Dokument vypadal takto: 
 

Z celkem 192 stránek bylo: 
 

139 zcela začerněných   
19 z velké části začerněných  
10 z menší části začerněných 
Vůbec nezačerněných bylo jen 24 stránek  
6 stránek pak bylo zcela prázdných 

 

2015: Naše geneze s EET 



   Odborné workshopy k EET 
     
      Hospodářská komora pořádá odbornou konferenci k EET 

• Převážně „politické“ vysvětlování EET ze strany MF 
3. 3.  

2015 

16 -20. 3.  

2015 

      Svaz obchodu a cestovního ruchu pořádá „technologické workshopy“ k EET 
•  MF a GFŘ prezentuje nedodělanou technickou specifikaci (na projektoru) 
•  Technická dokumentace stále neexistuje 

2015: Naše geneze s EET 

Květen 

2015 

      Pokus o technický workshop na Generálním finančním ředitelství    
• Připomínky ČAPPO k zákonu o EET stále ignorovány 
• Úředníkům GFŘ problematika čerpacích stanic znovu podrobně vysvětlena 

• Technická dokumentace stále neexistuje 
 

 
Závěrečné stanovisko GFŘ:  

„Vše bude uvedeno v technické specifikaci“ 
 



     Čekáme tedy na technickou specifikaci Červen 

2015 

Květen 

2016       10 měsíců čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

      Čekáme na technickou specifikaci 

2015: Naše geneze s EET 



Technická specifikace konečně zveřejněna! 
Netrpělivě jsme zahájili analýzu…       

12.Květen 

2016 

13. Květen 

2016 

14. Květen 

2016 
16. Květen 

2016 

2016: Naše geneze s EET 



Chyby a nedostatky v technické specifikaci EET 
(zveřejněno v červencovém Petrol Magazínu)  

 

 
 

 

2016: Naše geneze s EET 

  
• Zmatená podpora více daňových subjektů 
• Nutnost tisku zvláštní účtenky pro zboží nájemce a pro pohonné hmoty 

 
• Nepochopení platby z předplacené poukázky nebo karty (v rozporu se 

zákonem o daních) 
 

• Nejasné přidělování čísla účtenky 
 

• Pro pokladny s uzavřenými  Windows XP riziko vynuceného upgrade na 
Windows 7  

Květen  

2016 

Stanovisko ČAPPO 
Pro čerpací stanice nepoužitelné  
 Urychleně dopracovat nedodělek! 

 



Stanovisko ČAPPO: Urychleně dopracovat nedodělek! 

1. Červen  

2016 

Také Hospodářská komora varuje… …ale “odborníci“ uklidňují! 

2016: Naše geneze s EET 

Generální finanční ředitelství nakonec přislíbilo nápravu! 



Jednání ČAPPO na GFŘ 

14. Červen  

2016 

Aneb Boj o účtenku pro pumpaře 

Září  

2016 

2016: Naše geneze s EET 

Chodili jsme tedy trpělivě na úřad… a předkládali návrhy řešení. Zdvořile jsme urgovali… 

Srpen 

2016 

nezdvořile jsme urgovali… znovu předkládali návrhy… a znovu urgovali… 

Červenec 

2016 

a čekali na oficiální 

vyjádření úřadu… 



Mezitím… 

Září  

2016 

Srpen 

2016 

Červenec 

2016 

2016: Naše geneze s EET 

nastoupili vykladači zákona! 



Září  

2016 

Srpen 

2016 

Červenec 

2016 

Vykladači zákona 

Konzultační společnosti? 

Díry v zákoně pro ně byly příležitostí 
 
 
• Produkovaly různé výklady zákona 

 
• Vnesly další nejistotu do řad daňových 

poplatníků  
 

Zatímco my jsme  stále čekali  

na oficiální vyjádření GFŘ… 



Konec dobrý, všechno dobré… 



Děkuji za pozornost! 

? 

Uvidíme… 



Máte na své nové pokladně tlačítko „Tisk účtenky mimo EET“ ? 

Raději se ho nedotýkejte! 

? 

P.S.: 


