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kového ovšem nemohlo nikomu
dlouhodobě projít. „Snahu takto
obejít zákonbudemenemilosrd-
něpostihovat,“uvedlavrozhovo-
ru pro HN náměstkyně ministra
financí Alena Schillerová.
Nezájem o elektronickou evi-

denci tržeb se řadě živnostníků
vymstil i jinak. Po ukvapeném
nákupu elektronické pokladny
mnozí zjistili, že mají v ruce ne
zcelavyhovující zařízení.Někteří
podnikatelé zprvnívlnyprotouž
vprosinci začaliměnitpokladny.
„Zkušenosti zprvní vlnyukázaly,
že hlavní problém EET spočíval
vešpatnémvýběrupokladny.Re-
stauratéři ahoteliéři totižmnoh-
dy bez ohledu na druh a potřeby
svéhopodnikání sáhli po cenově
nejvýhodnější nabídce poklad-
ního řešení a nyní ho musí vy-
měnit,“ potvrdil Martin Dvořák,
obchodní ředitel společnosti Bi-
zerba,dodavatelevahapokladen

proEET.Vmnohaprovozovnách
se takukázalo, že nová pokladna
nemá funkce potřebné pro daný
obor, například tisk objednávek
(bonů) pro kuchyni ve stravova-
cích službách. Nebo podnikatel
v ostrém provozu zjistil, že zvo-
lené řešení není stavěné na ná-
ročné podmínky v gastronomii.
„Vněkterýchpřípadechseuká-

zalo,ževývojářisoftwarevytváře-
li na poslední chvíli, aniž by sys-
témotestovaliv reálnémprostře-
dí a vyslechli si zpětnou vazbu
přímo od provozovatelů,“ uvedl
ředitel společnosti Dotykačka.
Před podobnými úskalími va-

roval podnikatele, na něž čeká
druhá vlna, i tvůrce zákona An-
drej Babiš. „Věnujte pozornost
pečlivému výběru dodavatele
a tomu, jaké zařízení si pořizuje-
te,“ nabádalministrfinancí stov-
kyživnostníkůna lednovékonfe-
renci o EET.

Řezníci, zelináři nebo prodejci
sýrů by kromě pečlivého výběru
pokladnymělivěnovatpozornost
takévolběcertifikovanéváhy,po-
kud chtějí, aby komunikovala se
systémemEET. „Cejchovánípod-
léhá nejenom samotná váha, ale
i váhovýsoftware,kterýmusíbýt
taktéž certifikován. Pokud tomu
tak není, nesmí být zařízení po-
užíváno amajiteli hrozí až poza-
stavení činnosti,“ doplnilDvořák
z firmy Bizerba.
Pokud si podnikatel nepořídí

s pokladnou také certifikova-
ný software, má v podstatě je-
nom dvě možnosti. „Buď oddělí
váhu od pokladny a údaje do ní
bude přepisovat ručně, čímž ale
značně ztíží práci zaměstnan-
cům a prodlouží čekací dobu
zákazníků, nebo nakonec koupí
nový pokladní systém s certifi-
kovaným softwarem,“ doplnil
Dvořák.

Jak vybírat pokladnu
pro EEt
Ve druhé vlně se elektronická
evidence tržeb bude
týkat všechmaloobchodů
a velkoobchodů. Provozovatelé
byměli věnovat pozornost
tomu, zda kupované zařízení
dokáže komunikovat s váhou,
pokud prodávají navažované
zboží. Nabízený systém byměl
umět export účetní uzávěrky,
případně stav skladového
hospodářství. Rozčarování
nejednomu živnostníkovi
přinesl i velmi levný (nebo
bezplatný) software, následně
však s nemalými poplatky
za telefonáty na asistenční
službu. Dodavatelé doporučují
vyzkoušet i speciální
požadované funkce, například
účtování slevových poukazů.
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Pořiďte si výkonný
a spolehlivý pokladní systém
za skvělou cenu!

akční sady EET pokladen
již od 4 990 Kč
a licencí od 289 Kč měsíčně
množství praktických funkcí
pro obchody včetně řízení skladů
kvalitní příslušenství: váhy, platební
terminál, zákaznický displej atd.
snadné zprovoznění, jednoduchá obsluha
a správa položek a zařízení
aktualizace a nonstop telefonická
technická podpora v ceně licence

13 990 Kč
+ licence od 289 Kč/měsíc

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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