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Tisková zpráva, 14. 12. 2022 

Proti zrušení EET je polovina Čechů, ukázal nový průzkum 
S koncem elektronické evidence tržeb nesouhlasí 48 procent Čechů a Češek, vyplývá z nejnovějšího 
průzkumu agentury NMS Market Research. Naopak pro zrušení EET je 32 procent lidí. 20 procent 
respondentů pak neví, nebo nemá názor. Zrušení elektronické evidence tržeb už schválila na konci 
listopadu Sněmovna. Dnes o osudu projektu hlasuje Senát. 

„Na názorech je patrné rozštěpení společnosti na dva tábory. Proti zrušení EET jsou častěji voliči hnutí ANO 
a KSČM. Naopak voliči koalice SPOLU uváděli častěji, že se zrušením evidence souhlasí,” popisuje 
spoluautor výzkumu z NMS Market Research Michael Bouška a dodává: „Zajímavá je pak situace u 
voličů Pirátů. U nich je v porovnání s voliči SPOLU víc, kterým zrušení EET vadí“. 

Výrazně častěji jsou pro zrušení EET také podnikatelé (včetně OSVČ). V této skupině si konec EET 
přeje 61 procent respondentů. 

Ti, kteří s ukončením provozu EET souhlasí jako nejčastější důvody pro zrušení uvádí zbytečné 
náklady a byrokracii. Dále zmiňují nejasnost přínosů či šikanu převážně malých obchodníků. 
Respondenti také uvedli, že EET bylo i přes slibované srovnání podmínek v podnikání obcházeno. 

Podporovatelé EET na druhou stranu namítají, že stát měl přehled o tržbách a lépe zabraňoval šedé 
ekonomice. Lidé rovněž jmenovali nastavení spravedlivých podmínek v podnikání či přínos pro 
státní kasu. 

Průzkumu se zúčastnilo 1317 respondentů. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku populace 
18+ pomocí on-line dotazování na konci listopadu 2022. NMS Market Research je výzkumná 
agentura s více než 20letou historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého 
světa, zkoumá i politická a společenská témata. Je členem mezinárodní organizace ESOMAR a 
národní organizace SIMAR. 
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Proč se zrušením EET souhlasíte? (% respondentů, možnost více odpovědí, jednalo se o otevřenou otázku 
rekódovanou do kategorií, tázáni jen respondenti, kteří uvedli, že se zrušením EET souhlasí) 

Zbytečné náklady a byrokracie / zátěž pro stát 57 % 

Žádné výsledky / nejasnost přínosů 13 % 

Šikanování (převážně malých) podnikatelů / 
považování za zloděje 

9 % 

 

Proč se zrušením EET nesouhlasíte? (% respondentů, možnost více odpovědí, jednalo se o otevřenou otázku 
rekódovanou do kategorií, tázáni jen respondenti, kteří uvedli, že se zrušením nesouhlasí) 

Stát měl přehled o tržbách a snáze se zamezovalo 
šedé ekonomice (podvodům a únikům) 

50 % 

Byl to užitečný a efektivní nástroj poskytující 
spravedlivé podmínky pro podnikatele 

18 % 

Bude vybráno méně peněz do státní kasy / rozpočtu 15 % 

Ztráta dosavadních prostředků investovaných do 
EET 

15 % 

 

Zajímá vás více? Kontaktujte nás.  
Michael Bouška, NMS Market Research – michael.bouska@nms.cz, +420 607 948 392 
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