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MIROSLAV PETR

PRAHA Příprava na elektronickou
evidenci tržeb finišuje, a to nejen
za zdmi ministerstva financí či
berní správy. Na účtenkovou re-
voluci se horečně chystají i doda-
vatelé IT technologií. Bude to
byznys za stamiliony nejen pro
dosavadní dodavatele pokladních
systémů, ale i mobilní operátory
a další firmy.

Vývojáři pokladních systémů
pro komunikaci s finančními úřa-
dy začínají na trh valit první na-
bídky programů a aplikací, které
ve spojení s tiskárnou, mobilem,
tabletem, počítačem nebo dosa-
vadním pokladním systémem
umožní splnit povinnou registraci
tržeb.

„Zákazníkům se už nabízí celá
řada řešení. Jsou to rozsáhlé sys-
témy za desítky tisíc, jednoduchá
softwarová řešení například od
mobilních operátorů i komplexní
systémy například na platformě
Androidu, který využívá i naše
zařízení,“ říká Petr Hulec, ob-
chodní ředitel společnosti Doty-
kačka, která je jedním z řady zdej-
ších dodavatelů pokladních systé-
mů.

60 tisíc podniků na startu
V hledáčku obchodníků a dodava-
telů těchto hardwarových a soft-
warových řešení je nyní přede-
vším všech 60 tisíc podnikatelů
v hotelnictví a pohostinství, kteří
budou prostřednictvím internetu
evidovat tržby jako první.

Nákup technologie, tedy tiskár-
ny a například tabletu či poklad-
ny v počítači, vyjde každého
z nich v průměru na pět i více ti-
síc. K této jednorázové položce
se pak ještě přičítají paušální mě-
síční licenční poplatky v řádu ně-
kolika set korun za speciální soft-
ware nebo za připojení k interne-
tu (tam, kde dosud není).

Velká část hotelů a restaurací
už v současné době systém vlast-
ních pokladen má. Často slouží
i k evidenci zásob a je propojený
s účetnictvím firmy. Další provo-
zují samostatnou pokladnu, která
jen tiskne účtenky. A pak jsou

ostatní, kteří vypisují účtenky ruč-
ně. Pokud vůbec.

Všichni (až na nepočetné vý-
jimky) ale budou muset být od
prosince připojeni na internet, za
každou přijatou platbu vydat

účtenku a před jejím vytištěním ji
zaevidovat prostřednictvím spoje-
ní s finančním úřadem.

Kupte si pokladnu
„Předpokládáme, že ve velmi

krátké době přijde vlna nabídek
od IT firem. Podnikatelé ale mají
na výběr ještě čas. Na otestování
pořízené technologie vyhradila
podnikatelům finanční správa
čas během listopadu,“ uvedl pre-

zident Asociace hotelů a restau-
rací Václav Stárek.

Nabídku pro řešení EET už
mají největší dodavatelé poklad-
ních systémů, jako je třeba
Vectron, Wincor-Nixdorf nebo
Awis, účetních či informačních
programů typu Pohoda nebo
Abra i firmy jako Dotykačka
nebo Pexeso, využívající platfor-
mu smartphonů Android či IOS.

Nabídku pokladního systému
na EET pro podnikatele už před-
stavili i mobilní operátoři Voda-
fone a O2. Teď se přidal i T-Mobi-
le. „Řešení lze využívat v růz-
ných odvětvích a zároveň mezi se-
bou kombinovat,“ říká Martin Zá-
klasník, ředitel marketingu pro fi-
remní segment T-Mobile.

Testy dopadly dobře
Operaci, která podle prvních tes-
tů zabere zhruba tři až čtyři deseti-
ny vteřiny, si už vývojáři vyzkou-
šeli v testovacím provozu, spuště-
ném v polovině června finanční
správou. Jedná se o dobu, která
uplyne od odeslání dat z účtenky
na finanční správu do zpětného
doručení kódu, který potvrzuje
zaevidování tržby a který bude
následně uveden na vytištěné
účtence.

Podnikatelé sami mají zatím
o fungování celého systému jen
chabé informace. „Co když třeba
během 15 minut budeme potřebo-
vat zinkasovat 18 hostů? Obá-
vám se, že to způsobí přetížení
systému,“ říká například Michael
Tretter, majitel pražského baru
Tretter’s.

Vývojáři tvrdí, že ani tak velká
frekvence plateb nemůže systém
zahltit, protože přenášený objem
dat je velmi malý. Servery finanč-
ní správy budou muset ve špičce
zvládnout a odbavit po celé re-
publice až pět tisíc registrací tr-
žeb během jedné vteřiny.

Hotely a restaurace začnou na-
ostro evidovat tržby od prosince.
Další na řadě (od března 2017)
jsou všichni maloobchodníci
a velkoobchodníci, od 1. března
2018 pak všichni dosud nezařaze-
ní podnikatelé a od 1. června
2018 výrobní řemeslné činnosti.

Komentátor Lidových novin
Jan Macháček se každý
týden ptá českých ekonomů,
pedagogů a analytiků, co
soudí o aktuálních a žhavých
tématech ze světa
ekonomiky a financí.

A gentura Bloomberg přinesla
zajímavý článek, který upo-

zorňuje na to, že globální ekono-
mika se v mnoha ohledech podo-
bá stavu před osmdesáti lety, tedy
stavu 30. let. Jako tehdy je růst dr-
žen na uzdě firmami neochotný-
mi utrácet, nízkými inflačními
očekáváními a vládami neochot-
nými k fiskální expanzi.

Příčinou je stále ještě finanční
krize roku 2008, její dluhová ko-
covina, následné „odpákovávání“
(firmy se zbavují úvěrové zátěže)
a deflační tlaky. Jak se vám para-
lela s 30. lety jeví?

Autor je předseda správní rady
Institutu pro politiku a společnost

Lubor Lacina
Obtížné hledání paralel

S oučasná ekonomika není
srovnatelná s ekonomikou

30. let. Liší se velikostí veřejného
sektoru a úrovní přerozdělování
přes veřejné rozpočty. Například

federální výdaje USA se tehdy po-
hybovaly do maximální úrovně
10 procent hrubého národního
produktu (HNP), respektive do-
šlo k nárůstu z původních 3 pro-
cent před krizí na 10 procent
HNP. Hlavními nástroji byly ve-
řejné investice, zavedení dávek
v nezaměstnanosti a vyplácení sta-
robních důchodů, později armád-
ní zakázky. Velká deprese stojí za
zrodem sociálního státu. Během
druhé poloviny 20. století vzrost-
la velikost federálního rozpočtu
USA na 20 procent a během po-
slední krize na 25 procent HNP.
Přerozdělování na národní úrovni
ve většině členských zemí EU je
ještě větší. V průměru se pohybu-
je mezi 40 až 60 procenty hrubé-
ho národního důchodu (HND).

Stát a veřejné rozpočty sehrály
významnou roli ve stabilizaci kri-
ze. Během krize 30. let došlo
k mnohem většímu nárůstu neza-
městnanosti než během současné
krize (s výjimkou několika zemí
typu Španělska a Řecka). Důvo-
dem je poměrně velká zaměstna-
nost ve veřejném sektoru, kde bě-
hem krize nedochází k výrazné-
mu snižování počtu zaměstnanců.
Zaměstnanost ve státním sektoru
a rozvinutá sociální síť (důchody,
sociální podpory) jsou stabilizáto-
rem krizí a spotřeby domácností.

Odlišností je i význam armád-
ních zakázek jako formy fiskální-
ho stimulu v době před 2. světo-
vou válkou. Během současné kri-
ze nehrají žádnou roli, naopak vět-

šina členských zemí NATO inves-
tuje dokonce méně, než přislíbila.

Během krize 30. let došlo k bez-
precedentnímu nárůstu ochranář-
ských opatření a nástrojů podpo-
ry konkurenceschopnosti na úkor
obchodních partnerů (takzvaných

politik typu „ožebrač svého souse-
da“). Před válkou téměř nastal ko-
laps mezinárodní obchodní výmě-
ny a mezinárodních toků kapitá-
lu. Současná krize měla naopak
pouze minimální dopady na růst
protekcionismu.

Posledním faktorem, který zmí-
ním a který odlišuje krizi 30. let,
je schopnost vlád financovat vel-
ké infrastrukturní projekty. Jestli-
že tehdy byl velký prostor pro bu-
dování dopravní i energetické in-
frastruktury, počátek 21. století ve
vyspělých ekonomikách naráží na
bariéru dalšího růstu. Projekty
typu alternativních zdrojů energie
nejsou připraveny či neexistuje do-
statečně propracovaná technolo-
gie, projekty nových dopravních
technologií naráží na podobné pro-
blémy. Svět se dnes vyznačuje spí-
še vylepšováním existujících tech-
nologií než inovativními průlomy.

Hledat paralely je obtížné.
Nové krize se totiž vyznačují vlast-
ními specifiky a dynamikou vývo-
je, což dělá jejich srovnání kom-
plikovaným a jejich řešení unikát-
ním. LUBOR LACINA

Mendelovo evropské centrum

Edvard Outrata
Institucionální paměť
brání opakování chyb

V elké hospodářské krize se
sobě podobají. Nejnebezpeč-

nější aspekt, který je pojí, je sku-
tečnost, že přicházejí po mimořád-
né konjunktuře, a tudíž vedou
k hlubokému zklamání. Zdá se,
že přicházejí po uplynutí průměr-
né délky lidského života (dnes 80
let, dříve 60 let). Nabízí se speku-
lace, zda cyklus, jehož jsou sou-

částí, nějak nesouvisí s fungová-
ním lidské paměti. Pesimista
může dodat, že nám jejich návrat
potvrzuje platnost známého výro-
ku: jediné, čemu nás dějiny učí, je
skutečnost, že se z dějin ničemu
neučíme.

Vývoj velkých krizí – současná
krize, krize 30. let, krize 70. let
19. století atd. – však vykazuje ne-
jen podobnosti, které cituje agen-
tura Bloomberg, ale i řadu vý-
znamných odlišností. Naše civili-
zace prošla hodnotovým vývo-
jem. Státní pomoc v nouzi je
dnes standard. Institucionální pa-
měť rovněž limituje opakování nej-
horších chyb: například tendence
utahovat šrouby v okamžiku nej-
horší krize je výrazně slabší než
v 30. letech. A máme i mezinárod-
ní instituce s mnohem rozsáhlejší
agendou, které se snaží bránit nej-
horšímu (brettonwoodské institu-
ce, instituce Evropské unie).

Krize 30. let se „vyřešila“ světo-
vou válkou. I dnes – stejně jako
tehdy – se daří izolacionismu a ex-
tremismu, včetně rasismu, xenofo-
bie, třídní nenávisti a nacionalis-
mu. Společnost 30. let nástup
-ismů nezvládla. Zdá se mi však,
že dnes je zklamání v očekává-
ních méně vypjaté, než bylo teh-
dy, a i materiální újma většiny
obyvatel menší. EDVARD OUTRATA

státní úředník ve výslužbě

Debata je redakčně krácena.
Celé texty na Ceskapozice.lidovky.cz.

Byznys s EET se rozjíždí
Kolem hoteliérů a hostinských už krouží dodavatelé systémů pro elektronickou evidenci tržeb

NEW YORK Miliardář Elon Musk
minulý týden přišel s plánem,
který vzbudil rozruch. Jeho vlá-
dou subvencovaný výrobce elek-
trických automobilů Tesla Mo-
tors chce převzít jeho další sub-
vencovanou firmu pro solární
panely SolarCity. Akcionáři
Tesly skučí, od začátku ale mu-
seli vědět, že investují do podni-
katelského modelu, který závisí
na přízni politiků.

Musk podle listu The Wall
Street Journal s typickou skrom-
ností tvrdí, že spojení povede ke
zvýšení hodnoty Tesly na bilion
dolarů, to znamená 34násobek
dnešní úrovně. Jenomže k tomu
by asi potřeboval jednu ze
svých raket SpaceX, podotýká
list. Akcie Tesly ve středu na-
opak spadly o deset procent, což
je v penězích větší ztráta než část-
ka 2,8 miliardy dolarů, kterou
chce Musk dát za SolarCity. In-
vestoři se ptají, proč by si jedna
ztrátová firma měla polepšit kou-
pí jiného ztrátového podniku.

SolarCity byla kdysi miláč-
kem stoupenců zelené energie,
za poslední rok ale její akcie
spadly o více než 50 procent, pro-
tože začala ztrácet politickou
podporu. Programy, které pod-
porují instalace solárních pane-
lů a umožňují jejich provozova-
telům prodávat elektřinu za vy-
soké ceny, byly odhaleny jako
klientelistické schéma, které
nutí běžné spotřebitele subven-
covat své často bohatší sousedy
se solárními panely. Některé
americké státy proto začaly tyto
programy omezovat a další se
chystají přidat.

SolarCity tak ztrácí hotovost
a investoři Muska podezírají, že
chce zachránit firmu, v níž je
předsedou správní rady a největ-
ším akcionářem.

Problém však je, že Tesla
musí investovat svou vlastní ho-
tovost do vývoje nového vozu
Model 3. Tesla je přitom nadprů-
měrně zadlužená a není jasné,
jak jí pomůže připojení další fir-
my, která potřebuje peníze.
Není ani jasné, zda by Tesla pře-
žila bez podpory daňových po-
platníků. čtk

debata
Jana
Macháčka
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9% lidí – Zneužití informací piráty a hackery

Elektronická evidence tržeb (účtenek)
Kdo a od kdy

prosinec 2016 1. fáze EET naostro –
pro podnikatele v gastronomii a hotelnictví

březen 2017 maloobchod a velkoobchod
březen 2018 dosud nezařazení podnikatelé
červen 2018 výrobní řemeslné činnosti

Co na to Češi
(loňský průzkum agentury STEM, zadaný ministerstvem financí)

75 % lidí věří, že evidence tržeb přinese lepší výběr daní

66% lidí připouští rizika evidence tržeb

15 % lidí – opatření zlikviduje i poctivé živnostníky

60% lidí považuje daňovou morálku v Česku za špatnou

22 % lidí si myslí, že pokladny nezabrání podvodům

10% lidí – Neúměrné náklady na zavedení EET

Stát očekává ročně díky EET přínos

12,5 miliardy Kč z restaurací, hotelů a od obchodníků

5,5 miliardy Kč z ostatních podnikatelských a řemeslných činností

V čemmá EET pomoci
80 miliard Kč ročně je celková ztráta z nezaplacené DPH

160 miliard Kč ročně je celková ztráta vlivem nepřiznaných tržeb

614 miliard Kč ročně (15 % z celého HDP) je velikost šedé ekonomiky

(nepřiznané tržby – nezdaněné příjmy, práce načerno, ...)

(účtenek)

z restaurací, hotelů a od obchodníků

z ostatních podnikatelských a řemeslných činností   
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160 miliard Kč ročně je celková ztráta vlivem nepřiznaných tržeb

614 miliard Kč ročně (15 % z celého HDP) je velikost šedé ekonomiky

(nepřiznané tržby – nezdaněné příjmy, práce načerno, ...)

(účtenek)

  1. fáze EET naostro – 
pro podnikatele v gastronomii a hotelnictví 

březen 2017  maloobchod a velkoobchod
březen 2018  dosud nezařazení podnikatelé 
červen 2018  výrobní řemeslné činnosti

(loňský průzkum agentury STEM, zadaný ministerstvem financí)

 věří, že evidence tržeb přinese lepší výběr daní

považuje daňovou morálku v Česku za špatnou

(účtenek)

pro podnikatele v gastronomii a hotelnictví 

březen 2017  maloobchod a velkoobchod
březen 2018  dosud nezařazení podnikatelé 

(loňský průzkum agentury STEM, zadaný ministerstvem financí)

 věří, že evidence tržeb přinese lepší výběr daní

považuje daňovou morálku v Česku za špatnou

z ostatních podnikatelských a řemeslných činností   

100 %
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Šéf Tesly
Elon Musk
zlobí akcionáře

Každá krize je nová


