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EET na míru stánkařům, řemeslníkům i kadeřnicím 

Dotykačka nabídne novou mobilní pokladnu zdarma 
 
Praha, 29. ledna 2020 – Společnost Dotykačka od února začne nabízet zcela nový produkt vyvinutý 
speciálně pro podnikatele z třetí a čtvrté vlny EET. Půjde o kompaktní mobilní řešení, které spojuje 
jednoduchou pokladnu, tiskárnu účtenek a čtečku QR a EAN kódů v jediném přístroji. Uživatelům, 
kteří si předplatí pokladní software na určité období, poskytne společnost mobilní pokladnu zcela 
zdarma. Stejným způsobem firma bezplatně nabídne i další pokladní sestavy v hodnotě až 13 tisíc 
korun.  

„Nedávný průzkum jasně ukázal, že cena bude hrát při výběru pokladního řešení klíčovou roli. Zároveň 
nám poskytl jasná vodítka, jaké funkce u pokladního zařízení řemeslníci a další podnikatelé uvítají a 
které naopak nejspíš nevyužijí. Nároky na doplňkové funkcionality jsou všeobecně o dost nižší než 
v předchozích vlnách, zásadní je naopak důraz na uživatelskou jednoduchost,“ uvádí ředitel společnosti 
Dotykačka Petr Menclík. 

Takřka všichni podle něj požadují možnost vytisknout zákazníkovi účtenku a bezmála dvě třetiny 
dotázaných potřebují odolné malé zařízení, s nímž budou moci vyrazit do terénu za klientem.  

 „Mobilní Dotykačka přesně tohle umožňuje. Zároveň 
v maximálně jednoduchém balení nabízí i řadu užitečných funkcí, 
jako jsou vzdálená správa, exporty pro účetnictví, rezervační a 
věrnostní systém.  Zařízení umožňuje i propojení s populárními 
produkty třetích stran. Součástí služby je non-stop zákaznická 
podpora a průběžné aktualizace systému,“ doplňuje Menclík.  

Foto: Mobilní Dotykačka s integrovanou tiskárnou v hodnotě 5 990 Kč 

Pokladna s tiskárnou jako bonus k předplatnému 

Podle průzkumu Dotykačky jsou živnostníci z třetí a čtvrté vlny ochotní platit za řešení od spolehlivého 
dodavatele řádově nižší stokoruny měsíčně. Podmínkou jsou asistenční služby a přidaná hodnota nad 
rámec EET.  

„Dotykačka odjakživa stavěla na doplňkových službách. I nyní máme v nabídce různě odstupňované 
licence za klasický měsíční paušál. Zároveň jsme se ale rozhodli zvýhodnit uživatele, kteří si pokladní 
systém jednorázově předplatí na 14 a více měsíců. Pokladnu s tiskárnou pak dostanou zcela zdarma, a 
navíc získají výrazně výhodnější cenu než při každoměsíčních platbách. U tříletého předplatného je 
základní licence po rozpočítání vyjde jen na 273 korun za měsíc,“ uvádí Petr Menclík.  

Uvedené náklady bude možné ještě snížit, pokud podnikatelé využijí jednorázovou slevu na dani ve 
výši 5 000 korun. „Pokud si někdo zvolí mobilní Dotykačku se základní licencí na 14 měsíců, zaplatí ve 
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výsledku za celou dobu jen několik stokorun. Pokladnu se zabudovanou tiskárnou, včetně nabíjecí 
stanice, od nás dostane zdarma a licenci za 4 914 korun bez DPH pokryje takřka kompletně zmíněná 
sleva na dani,“ vysvětluje Menclík.  

Další možnost úspory nabízí sdílení jedné pokladny více uživateli. „Tuto možnost vítají zejména 
kadeřnice a kosmetičky, které mnohdy pracují ve společných salonech. Pro ně je možnost přihlásit 
k pokladně několik IČO zcela zásadním benefitem. Mohou se podělit o náklady, všechny se učí jen 
s jedním systémem a efektivněji tak využijí i nadstavbové funkce pokladny,“ komentuje Menclík.   

Platební terminál? Zatím odděleně 

V nadcházející vlně EET se očekává největší zájem o kompaktní zařízení s integrovanou tiskárnou, jako 
je mobilní Dotykačka. V kamenných prodejnách však najdou uplatnění i klasické 8palcové a 14palcové 
pokladny se samostatnou tiskárnou, odděleným platebním terminálem a dalším příslušenstvím.  

„Zejména řemeslníci stále považují platby kartou za něco, s čím se zatím nechtějí potýkat. Jednoznačně 
upřednostňují hotovost. I proto jsme mobilní Dotykačku nechtěli komplikovat a raději jsme vytvořili 
cenově atraktivní řešení. Zájemcům nabízíme možnost pořídit si samostatný platební terminál 
bezplatně od našeho partnera. Při objemu karetních transakcí nad 2000 korun měsíčně platí obchodník 
pouze 0,79-0,99 % z každé transakce,“ uzavírá Petr Menclík. 

 

Kontakt pro média: 
Věra Kubátová / PR & Media konzultant 
E-mail: media@dotykacka.cz Tel.: 775 708 019 

 

Dotykačka je poskytovatelem řešení a služeb v oblasti pokladních systémů pro malé a střední podnikatele v 
segmentu Horeca, obchodu a služeb. Společnost vznikla v roce 2015 a z dynamicky se rozvíjejícího start-upu je v 
současnosti jedním z evropských lídrů na trhu moderních pokladních systémů. Úspěšné pokladní řešení vyvinuté 
na platformě Android poskytuje živnostníkům, malým a středně velkým firmám spolehlivý nástroj pro zefektivnění 
jejich podnikání. Skupina Dotykačka s.r.o., do které kromě Dotykačky patří také Smart Software s EET pokladnou 
Markeeta zaměstnává 130 lidí ve třech zemích a obsluhuje dohromady s mateřskou společností Solitea více než 
24 000 platících uživatelů. Celosvětově si aplikaci Dotykačka stáhlo na svá zařízení přes 75 000 uživatelů. 
Společnost má nyní obchodní zastoupení v České republice, Polsku a Německu. Už v roce 2016 se firma zařadila 
mezi Českých 100 Nejlepších. Dotykačka poskytuje v zahraničí svoje služby také pod značkou Dotypos. Více 
informací viz www.dotykacka.cz.   
 
  


