
51.92% 567

10.71% 117

20.88% 228

16.48% 180

Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo,
nově navrhovaná povinnost vést

elektronickou evidenci tržeb?
Answered: 1,092 Skipped: 0

Total 1,092

podle informací,
které mám, nejspíše
ano

dotýká se mne
nepřímo
prostřednictvím
vztahů s mými...

netýká, protože
nepřijímám platby v
hotovosti ani
platebními karta...

ještě nevím,
protože není
zřejmé, zda nebudu
z této povinnost...

Answer Choices Responses

podle informací, které mám, nejspíše ano

dotýká se mne nepřímo prostřednictvím vztahů s mými obchodními partnery

netýká, protože nepřijímám platby v hotovosti ani platebními kartami nebo stravenkami

ještě nevím, protože není zřejmé, zda nebudu z této povinnosti vyňat
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46.87% 397

28.22% 239

24.91% 211

Q2 Jaký je podíl plateb v hotovosti (včetně
plateb stravenkami, šekem, platebními
kartami) v objemu celkem všech Vámi

přijatých plateb?
Answered: 847 Skipped: 245

Total 847

do 10 %

od 10 % do 50 %

nad 50 %

Answer Choices Responses

do 10 %

od 10 % do 50 %

nad 50 %
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61.96% 500

23.17% 187

15.37% 124

7.93% 64

Q3 Jaké provozovny využíváte? (více
možných odpovědí)

Answered: 807 Skipped: 285

Total Respondents: 807  

Mám jednu
stálou...

Mám více
stálých...

Nemám stálou
provozovnu,...

Mám více
mobilních mí...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Mám jednu stálou provozovnu, kde mne zákazníci navštěvují.

Mám více stálých provozoven.

Nemám stálou provozovnu, dojíždím za svými zákazníky.

Mám více mobilních míst, na kterých firma vydává účtenky.
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Q4 Pokud máte více míst, kde vystavujete
účtenky, upřesněte prosím počet

Answered: 330 Skipped: 762

Počet stálých provozoven?

41.58%
126

23.43%
71

11.55%
35

5.94%
18

5.28%
16

1.98%
6

1.65%
5

1.98%
6

0.66%
2

0.66%
2

1.32%
4

3.30%
10

0.66%
2

0.00%
0

 
303

Počet mobilních míst?

27.00%
27

17.00%
17

12.00%
12

2.00%
2

6.00%
6

1.00%
1

0.00%
0

3.00%
3

0.00%
0

3.00%
3

7.00%
7

8.00%
8

4.00%
4

10.00%
10

 
100

Počet stálých provozoven?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20

do 50 do 100 nad 100 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 10-20 do 50 do 100 nad 100

Počet mobilních míst?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20

do 50 do 100 nad 100 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 10-20 do 50 do 100 nad 100

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20 do 50 do
100

nad
100

Total

Kolik?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-20 do 50 do
100

nad
100

Total

Kolik?
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16.06% 127

31.48% 249

18.58% 147

2.78% 22

38.43% 304

Q5 Jak je to s Vaším používáním pokladny
či pokladního systému? (více možných

odpovědí)
Answered: 791 Skipped: 301

Total Respondents: 791  

využíváme
pokladní sys...

využíváme
pokladní...

využíváme
samostatnou...

pouze v
některých...

pokladnu
nevyužíváme...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

využíváme pokladní systém nebo elektronickou pokladnu, které lze připojit k internetu

využíváme pokladní software, který je součástí účetního software

využíváme samostatnou pokladnu bez možnosti programového rozšíření a připojení k internetu

pouze v některých provozovnách pokladnu nevyužíváme

pokladnu nevyužíváme vůbec
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82.86% 638

12.21% 94

4.94% 38

Q6 V jakém případě vystavujete účtenku?
Answered: 770 Skipped: 322

Total 770

účtenku
vystavujeme...

ptáme se
zákazníka, z...

účtenku
vystavíme na...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

účtenku vystavujeme vždy

ptáme se zákazníka, zda si přeje účtenku – pokud o ni požádá, vystavíme ji

účtenku vystavíme na výslovné přání zákazníka
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44.68% 344

12.08% 93

43.25% 333

Q7 Pokud účtenku vystavujete, jak ji
vystavujete?

Answered: 770 Skipped: 322

Total 770

účtenku
vytiskneme...

účtenku
vytiskneme...

účtenku
vypisujeme...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

účtenku vytiskneme prostřednictvím elektronického pokladního systému nebo pomocí pokladny napojené na náš účetní program

účtenku vytiskneme prostřednictvím jednoduché pokladny, nepropojené s dalším zařízením

účtenku vypisujeme ručně
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28.68% 220

71.32% 547

Q8 Přijímáte platby prostřednictvím platební
nebo kreditní karty?

Answered: 767 Skipped: 325

Total 767

ano, naši
zákazníci...

ne, platby
kartami od...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

ano, naši zákazníci (klienti, obchodní partneři) kartami platí

ne, platby kartami od zákazníků (klientů, obchodních partnerů) nepřijímáme

8 / 25

Elektronická evidence tržeb



7.87% 17

27.78% 60

64.35% 139

Q9 Pokud používáte platební terminál,
Answered: 216 Skipped: 876

Total 216

patří Vám

pronajímáte si
ho

patří bance
nebo někomu...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

patří Vám

pronajímáte si ho

patří bance nebo někomu jinému (používáte ho bez nájemního vztahu)
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89.29% 675

10.71% 81

Q10 Používáte osobní počítač nebo
notebook?

Answered: 756 Skipped: 336

Total 756

počítač
používáme denně

počítač
používáme občas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

počítač používáme denně

počítač používáme občas
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90.21% 682

5.42% 41

4.37% 33

Q11 Máte připojení k internetu?
Answered: 756 Skipped: 336

Total 756

máme stálé
připojení k...

máme stálé
připojení k...

máme zásadní
problémy s...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

máme stálé připojení k internetu a internet aspoň občas používáme k podnikání

máme stálé připojení k internetu, ale internet k podnikání vůbec nepoužíváme

máme zásadní problémy s jakýmkoliv připojením k internetové síti
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35.69% 268

7.99% 60

56.32% 423

Q12 Používáte tablet nebo chytrý telefon
(tzv. smartphone, čili telefon s možností

připojení k internetu, s možností instalovat
do něj bezpečnostní certifikáty a aplikace i
od jiných subjektů než od výrobce mobilu

nebo operátora)?
Answered: 751 Skipped: 341

Total 751

používáme
smartphone

používáme
tablet

nepoužíváme

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

používáme smartphone

používáme tablet

nepoužíváme

12 / 25

Elektronická evidence tržeb



52.85%
390

18.43%
136

10.57% 78

18.16%
134

Q13 Jaké tvrzení se nejvíce přibližuje
Vašemu celkovému dojmu z chystané EET?

Answered: 738 Skipped: 354

Total 738

mám obecně
nedůvěru k...

je v ní
racionální...

bude to krok
správným...

návrh
ministerstva...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

mám obecně nedůvěru k jakémukoliv regulatornímu opatření státu, nakonec vždy finančně i administrativně zatíží řádné daňové
poplatníky, zatímco podvodníci ho nějak obejdou

je v ní racionální jádro, ale vládou prosazovaná forma (např. pokud jde o vymezení okruhu povinných osob a rychlost zavedení EET)
vzbuzuje obavy, zda přinese očekávané efekty, ať už jde o pročištění trhu nebo o přínos do státního rozpočtu

bude to krok správným směrem, pokud vláda EET upraví podle kritických připomínek HK ČR (jejich rekapitulace je např. v tiskové zprávě
HK ČR z 22. 4. 2015)

návrh ministerstva financí, resp. vlády podporuji jako potřebné opatření, namířené proti nekalé konkurenci, která je zvýhodněna tím, že
neplatí daně
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18.70%
138

21.14%
156

15.45%
114

44.72%
330

Q14 Pokud by byla uzákoněna povinnost
elektronické evidence tržeb, jak by měly být

vymezeny přechodné (dočasné) výjimky,
resp. jaký by měl náběh nových povinností?

Answered: 738 Skipped: 354

Total 738

postupně jenom
podle...

vedle
zvláštností...

postupně jenom
podle veliko...

přechodné
výjimky by...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

postupně jenom podle zvláštností jednotlivých odvětví podnikání

vedle zvláštností jednotlivých odvětví podnikání by se mělo přihlížet postupně i k velikosti byznysu (nejdřív velcí podnikatelé, nakonec
drobní)

postupně jenom podle velikosti byznysu (např. ročního obratu nebo počtu zaměstnanců či provozoven)

přechodné výjimky by vůbec neměly být poskytovány – všichni ti, co budou povinni vést elektronickou evidenci, by měli – po uplynutí
přiměřené doby k orientaci v nových povinnostech a k výběru a odzkoušení vhodného technického řešení – začít evidovat najednou
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18.34% 135

22.28% 164

27.04% 199

32.34% 238

Q15 Pokud by byla uzákoněna povinnost
elektronické evidence tržeb i pro Vaše

podnikání, kolik měsíců od okamžiku přijetí
zákona byste považovali za přiměřenou

dobu k zorientování v problematice, výběru
a odzkoušení vhodného technického

řešení?
Answered: 736 Skipped: 356

Total 736

stačí měsíc až
dva

nejméně 3
měsíce

nejméně 6
měsíců

nejlépe rok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

stačí měsíc až dva

nejméně 3 měsíce

nejméně 6 měsíců

nejlépe rok
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19.67%
142

43.21%
312

37.12%
268

Q16 Myslíte si, že možnost i dlouhodobého
uzavření provozovny nebo pozastavení

výkonu podnikatelské činnosti v důsledku
závažného ohrožení průběhu evidence

tržeb, tak jak je obsažena v ministerském
návrhu zákona, vyvolá především.

Answered: 722 Skipped: 370

Total 722

respekt
podnikatelů ...

zdání, že se
zavádí účinn...

široké
možnosti...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

respekt podnikatelů k nové zákonné povinnosti a efektivně přispěje k odstranění subjektů, zatajujících své skutečné příjmy, z trhu

zdání, že se zavádí účinný nástroj proti neplatičům daní, ve skutečnosti si však tato nekalá konkurence najde cesty k obejití zákona,
zatímco řádní podnikatelé, zatížení novou povinností, budou stresováni rizikem možného pochybení

široké možnosti šikanózního postupu finanční nebo celní správy, v jejichž důsledku bude ohrožena sama existence mnoha v podstatě
řádných podnikatelů v důsledku možného subjektivního postupu státní správy
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16.23% 118

45.67% 332

12.10% 88

26.00% 189

Q17 Pokud by byla uzákoněna povinnost
elektronické evidence tržeb i pro Vaše

podnikání, považovali byste v souvislosti
s pořízením odpovídajícího technického
řešení případnou jednorázovou slevu na

dani z příjmů ve výši 5 000 korun za
Answered: 727 Skipped: 365

Total 727

přiměřenou

nedostatečnou

pro mne
akceptovatel...

další
nežádoucí...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

přiměřenou

nedostatečnou

pro mne akceptovatelnou, ale pro mnohé jiné zcela zbytečnou

další nežádoucí znepřehlednění daňového systému
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34.25% 249

7.57% 55

16.37% 119

41.82% 304

Q18 Pokud jde o způsobilost mou vlastní,
resp. o způsobilost naší firmy (kdyby se

nás EET týkala)
Answered: 727 Skipped: 365

Total 727

předpokládáme,
že si výběr ...

budeme
potřebovat...

předpokládáme,
že si sami...

předpokládáme,
že budeme...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

předpokládáme, že si výběr i instalaci vhodného technického řešení EET zajistíme sami

budeme potřebovat odbornou pomoc při výběru technického řešení EET, jeho zprovoznění si zajistíme sami

předpokládáme, že si sami vybereme vhodné technické řešení EET, pomoc budeme potřebovat jen při jeho zprovoznění

předpokládáme, že budeme potřebovat pomoc při výběru i instalaci vhodného technického řešení EET
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36.44%
262

22.67%
163

21.97%
158

18.92%
136

Q19 Pokud by byla uzákoněna povinnost
elektronické evidence tržeb, myslíte si, že

by HK ČR
Answered: 719 Skipped: 373

Total 719

měla
podporovat...

měla rutinně
usilovat o...

vedle kroků
uvedených ve...

vedle všech
kroků podle...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

měla podporovat snahy na její zrušení

měla rutinně usilovat o průběžné legislativní zpřesnění zavedených právních předpisů a klást obvyklé požadavky lepšího metodického
řízení úřadů při uplatňování nového zákona

vedle kroků uvedených ve variantě  b) by také měla podnikatelům pomoci vyrovnat se s novou povinností, např. cestou pořádání
seminářů k výběru vhodného technického řešení nebo obecně ke způsobu, jak se vypořádat s náběhem nové evidenční povinnosti

vedle všech kroků podle varianty c) by navíc měla nabízet i zprostředkování individuální dodávky vhodného software nebo hardware a
později také různé další vzdělávací akce k průběžným praktickým poznatkům z uplatňování nového zákona
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43.25%
311

51.32%
369

5.42% 39

Q20 O pozici HK ČR k návrhu zavést
povinnou elektronickou evidenci tržeb

Answered: 719 Skipped: 373

Total 719

jsem poměrně
dobře...

něco tuším na
základě...

nic určitého
nevím, neboť...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

jsem poměrně dobře informován z legislativního stanoviska umístěného na webových stránkách komory a publikovaných tiskových zpráv,
téma pozorně sleduji v médiích

něco tuším na základě nahodile získaných útržků informací v televizi, rádiu, tisku nebo na internetu

nic určitého nevím, neboť internet ani tradiční média nesleduji

20 / 25

Elektronická evidence tržeb



Q21 Co dalšího chcete v souvislosti s EET
zdůraznit?

Answered: 311 Skipped: 781
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9.17% 65

12.27% 87

11.00% 78

2.96% 21

6.21% 44

6.06% 43

9.73% 69

6.21% 44

5.36% 38

4.51% 32

9.03% 64

6.06% 43

6.91% 49

4.51% 32

Q22 Vyberte svůj kraj
Answered: 709 Skipped: 383

Total 709

Hlavní město Praha

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královéhradecký

LibereckýMoravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Vysočina
Zlínský

Answer Choices Responses

Hlavní město Praha

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Vysočina

Zlínský
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0.99% 7

0.85% 6

14.25%
101

1.13% 8

0.14% 1

8.60% 61

16.64%
118

1.55% 11

10.86% 77

3.81% 27

0.28% 2

2.12% 15

5.78% 41

2.12% 15

3.67% 26

0.85% 6

1.27% 9

4.80% 34

20.31%
144

Q23 Vyznačte hlavní odvětví, ve kterém
podnikáte

Answered: 709 Skipped: 383

Total 709

zpracovatelský
průmysl včetně
textilního,
strojírenského...

stavebnictví

velkoobchod a
maloobchod; opravy
a údržba motorových
vozidel

doprava,
skladování a spoje

ubytování,
stravování a
pohostinství

informační a
komunikační
činnosti
(vydavatelství,...

profesní, vědecké
a technické
činnosti
(inženýrské...

vzdělávání

ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

jiné

Answer Choices Responses

zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb

těžba a dobývání

zpracovatelský průmysl včetně textilního, strojírenského průmyslu apod

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

stavebnictví

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

doprava, skladování a spoje

ubytování, stravování a pohostinství

informační a komunikační činnosti (vydavatelství, telekomunikace, informační technologie apod.)

peněžnictví a pojišťovnictví, finanční zprostředkování

činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu

profesní, vědecké a technické činnosti (inženýrské činnosti, geologický průzkum, veterinární činnosti, právní a daňové poradenství,
překladatelství apod.)

administrativní a podpůrné činnosti (bezpečnostní a cestovní agentury, pronájem a leasing zařízení, inkasní činnosti apod.)

vzdělávání

zdravotnictví a sociální péče

kulturně zábavní a rekreační činnosti

ostatní veřejné, sociální a osobní služby

jiné
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34.41% 244

31.88% 226

24.54% 174

7.05% 50

2.12% 15

Q24 Jaký byl Váš obrat za poslední rok?
Answered: 709 Skipped: 383

Total 709

nepřevýšil 2
milióny Kč

byl v rozmezí
2 milióny Kč...

byl v rozmezí
18 miliónů K...

byl v rozmezí
200 miliónů ...

převýšil 1
miliardu Kč

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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nepřevýšil 2 milióny Kč

byl v rozmezí 2 milióny Kč až 18 miliónů Kč (včetně)

byl v rozmezí 18 miliónů Kč až 200 miliónů Kč (včetně)

byl v rozmezí 200 miliónů Kč až 1 miliarda Kč (včetně)

převýšil 1 miliardu Kč
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56.98% 404

26.80% 190

12.69% 90

3.53% 25

Q25 Jaký byl průměrný počet Vašich
zaměstnanců v posledním roce?

Answered: 709 Skipped: 383

Total 709
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