
Petice za zrušení zákona 
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

My, níže podepsaní, jsme si plně vědomi, že zákon č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb již platí 
a účinným se má stát od 1.12. 2016. Přesto dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme Vládu a Parlament České Republiky o jeho okamžité 
zrušení, a to z níže uvedených důvodů: 

• praktické přípravy na EET jasně ukázaly, že jeho vliv na české podnikatelské prostředí, zvláště pro 
drobné venkovské živnostníky, řemeslníky, prodejce a hostinské, je destruktivní a diskriminační. 
Především tím, jak nabubřele ignoruje reálnou situaci v této oblasti a v neposlední řadě hrubě 
zasahuje do občanských práv a svobod provozovatelů těchto živností. 

• tato mocenská intervence jednoznačně přináší ztrátu motivace podnikat (především v oblastech, kde 
jsou podmínky k podnikání nejobtížnější) a pokřivuje mezilidské vztahy, neboť šíří nedůvěru a třídní 
nenávist.

 
• jediným výsledkem zavedení EET bude nárůst byrokracie, prostoru pro korupci, podvody a nakonec 

jen zvýšení cen pro konečného spotřebitele. Argument o narovnání podmínek v podnikání 
považujeme za bezprecedentní a prázdnou frázi.

 
• rozhodně odmítáme být rukojmími vašeho „soukromého podnikatelského“ experimentu. Nechceme 

být součástí „něčí“ firmy za „někým“ vykonstruovaných podmínek. Chceme si budovat vlastní živnosti 
a vlastní firmy a chceme si o jejich chodu svobodně rozhodovat. Samozřejmě při dodržování platných 
zákonů, to však neznamená, že veškerá naše činnost bude ve dne v noci monitorována. 

• zásadně nesouhlasíme s tím, že stát hodlá za naše peníze financovat další nic neprodukující úředníky, 
kontrolory a byrokratická opatření. Skutečnost, že někdo posuzuje naši práci pouze skrze data 
v excelových tabulkách, považujeme za svého druhu návrat k totalitě.

• důrazně protestujeme proti dalšímu navýšení již i tak značně přebujelé byrokratické zátěže, jež 
administrace EET přináší. Považujeme za absurdní, abychom pracně vydělané prostředky vynakládali 
pouze na to, abychom neméně pracně obhájili a prokázali, že nekrademe. 

• protestujeme též proti aktuální demagogické kampani ve prospěch EET, spuštěnou za peníze nás 
daňových poplatníků. Socialisticko-inženýrské představy, že stát je moudřejší hospodář než ti, kteří ho 
svou prací budují, zatím v dějinách vždy ztroskotaly. 

• v této souvislosti vás ujišťujeme, že nikdo z nynějších drobných živnostníků nevyužil divoké privatizace 
a kontaktů z éry komunismu. Nikdo nám neposkytuje daňové prázdniny nebo investiční pobídky. 
Nemáme týmy ekonomických poradců, kteří nám „optimalizují“ daně. Své živnosti budujeme pouze 
vlastní prací, vlastními prostředky a vlastním důvtipem. Případné zisky neukládáme v daňových rájích, 
ale znovu je investujeme ve svých krajích. 

• připomínáme, že páteří ekonomiky a motorem hospodářského růstu byli vždy kreativní drobní 
a střední podnikatelé, nikoliv stát se svým byrokratickým a mocenským aparátem. A tolik skloňovaná 
poctivost a mravnost v podnikání? Ta se nedá vynutit žádným byrokratickým terorem, rozvíjí se jedině 
na základě důvěry, pocitu svobody a za otevřených společenských podmínek. 

Pevně věříme, že náš požadavek bude neodkladně projednán a zákon číslo 112/2016 Sb. 
o evidenci tržeb bez zbytečných odkladů zrušen.
Děkujeme.

Za petiční výbor: 
Ivo Hucl, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04
e-mail: bezejmenna@volny.cz 
telefon: 723 406 787



Podpisový arch k petici

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká  pouze petice dle 
čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vládě a Parlamentu 
České Republiky za zrušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.  

Jméno a příjmení (čitelně)                           Bydliště (ulice, číslo)                             Podpis

 


