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Tři sta milionů ve hře. Elektronická evidence
tržeb spustila boj o desetitisíce zákazníků

Dodavatelésystémůproelek‑
tronickou evidenci tržeb
začínají vymezovat nová
území. Do prvního prosin‑

ce čeští hospodští ahoteliéři utratí
za systémy EET nejméně 300 mi‑
lionů korun. A větší sumy budou
následovat v dalších vlnách povin‑
néhotiskuelektronickýchúčtenek.
Z nabídek je zřejmé, že si hlav‑

němenší podnikatelé pro začátek
vystačípřipořizovánínovýchzaří‑
zení s částkoupět tisíc korun. Prá‑
vě tuto sumu letos ministerstvo
financí kvůli EET umožňuje ode‑
číst zdaní.Kroměvlastníchvýdajů

napořízení elektronicképokladny
a tiskárnyúčtenekvšak znovéda‑
ňovépovinnostipoplynoudalšíná‑
kladyvpodoběměsíčníchpaušálů
a připojení na internet.
Každá stvrzenka totižmusí nej‑

prve odejít elektronickou cestou
naministerstvofinancí, kdedosta‑
ne specifický kód.
Například společnost Dotykač‑

ka nabízí nejlevnější mobilní se‑
stavu v podobě tabletu a tiskár‑
ny za 4990 korun a k tomu mě‑
síční paušál za 850 korun. V na‑
bídce má i verzi s dotykovou ob‑
razovkou za 9990 korun nebo
kompletní dotykovou pokladnu
za 13 990. Také u těchto systémů
musí budoucí uživatel počítat
s měsíčním paušálem 850 korun.

Do boje o klienty vyrážejí i všich‑
ni třimobilní operátoři na českém
trhu. T‑Mobile slibuje podnikate‑
lůmpořízenísystémubez jakékoliv
potřebyvstupní investice.Měsíční
paušálybudoustartovatna425ko‑
runách,kompletníceníkvšak ještě
operátor k dispozici nedává.
„Nabízíme pět variant produk‑

tů a služeb, a to od plněmobilních
po all‑in‑one pokladny. Řešení lze
využívatv různýchodvětvíchazá‑
roveň mezi sebou kombinovat,“
uvedl ředitel marketingu T‑Mobi‑
luMartin Záklasník.
Společnost O2 přichází se sys‑

témem eKasa. Také tady základní
nabídka začíná těsně pod pětiti‑
sícovou hranicí. Balení obsahuje
dotykovoupokladnu se stojanem,

tiskárnu na účtenky, platební ter‑
minál pro platby kartami a SIM
kartu pro datové připojení.
„Pokladnu lze zapojit a zprovoz‑

nitběhempárminut,vbalenínajde
obchodníkvšepotřebnéaprůvod‑
ce jej provede prvnímnastavením
systému,“ uvedl generální ředitel
O2 Tomáš Budník.
Třetí operátor, společnost Vo‑

dafone, přichází s podobným ře‑
šenímvpodoběePokladny.Aplika‑
ci pro telefonynebo tabletynabízí
ve dvou cenách: 300 korunměsíč‑
ně ve verzi Standard, za 420 ko‑
run pak systémKomplet pro větší
podniky.
Výrobce slibuje, že ePokladna

zvládne také správu skladu nebo
komunikaci s dodavateli.

60
tisíc
podnikatelů
z oboru
pohostinství
a hotelových
služeb si musí
do 1. prosince
pořídit systém
na EET.
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CO JE POTŘEBA NA EET

Podnikatel musí vlastnit zaří-
zení, na kterém bude zadávat
účtované položky. Tím může
být i chytrý telefon nebo tablet,
případně PC s dotykovým
monitorem. K tomu potřebuje
bezdrátovou tiskárnu, na níž
vytiskne účtenku s kódem FIK,
který mu vygeneruje portál
na ministerstvu financí. Proto
musí mít také připojení k inter-
netu, pokud spojení vypadne,
má 48 hodin na to, aby účtenku
odeslal znova. Nabízené sys-
témy to podle výrobců budou
dělat automaticky při obnově
spojení.

■ ČESKO

Zastupitelství řeší
zpronevěru výkupného
Vrchní státní zastupitelství v Praze se
zabývá podezřením na zpronevěru části
výkupného, které mělo Česko zaplatit
za dvě dívky – Hanu Humpálovou a An-
tonii Chrásteckou – unesené před třemi
roky v Pákistánu. Podle jedné verze se
stát rozhodl vyplatit osm milionů dolarů,
k únoscům jich ale dorazilo jen šest.
Podle druhé mělo být vyplaceno šest
milionů, čtyři se ale ztratily.

■ ČÍNA

Číňany rozzlobila
Lady Gaga
Setkání Lady Gaga a tibetské-
ho duchovního vůdce dalajla-
my minulý víkend v Indianapo-
lisu popudilo čínské fanoušky
americké zpěvačky. Lidé teď
na sociálních sítích spekulují,
zda čínské úřady umožní Lady
Gaga v zemi nadále vystupo-
vat, uvedla na svém webu BBC.

■ ČESKO

Asociace Segway zvažuje
žalobu na hlavní město
Asociace Segway ČR zvažuje v případě
zákazu provozu elektrických vozítek
podání žaloby na Prahu. Domáhat se
bude zaplacení vzniklých škod, řekla
mluvčí asociace Zuzana Eliášová. Orga-
nizace rovněž magistrátu zaslala v rámci
připomínkového řízení své námitky.
Praha plánuje zákaz provozu v památko-
vé rezervaci zhruba od poloviny srpna.
Asociace sdružuje 25 firem.

■ ČESKO

Na Vltavě v Praze by
mohlo být nové zdymadlo
Lodě, které na Vltavě u Karlova mostu
čekají na proplutí plavební komorou, po-
dle Prahy 1 ruší hlukem a emisemi. Žádá
proto urychlení stavby dalšího zdymadla,
informovala mluvčí městské části Veroni-
ka Blažková. V dubnu začalo posuzování
vlivu plánované druhé plavební komory
u Dětského ostrova na životní prostředí.
Nová komora za 650 milionů korun by
mohla být otevřena v roce 2020.

■KATALÁNSKO

Bývalý premiér má být
souzen kvůli referendu
Soudce Nejvyššího soudu Katalán-
ska navrhl stíhání bývalého tamního
premiéra Artura Mase za to, že v roce
2014 uspořádal v této španělské oblasti
referendum o nezávislosti. Referendum
o nezávislosti jednoho z nejbohatších
regionů Španělska zakázal před dvěma
lety španělský Ústavní soud, katalánská
vláda proto v listopadu 2014 uspořádala
nezávazné hlasování.
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