
DOMINIKA HROMKOVÁ

ČR | Podnikat s registračními pokladna-
mi je zvláště v posledních měsících vý-
hodný byznys. Start elektronické evi-
dence tržeb (EET) se blíží, „den D“ na-
stane 1. prosince. Týkat se to bude za-
tím jen hotelů a restaurací, další živnost-
níci se připojí do roka a půl. Z registrač-
ních pokladen se každým dnem stává
čím dál žádanější zboží. Podle odhadů
si ji musí pořídit na půl milionu podni-
katelů. Největší zájem obchodníci za-
znamenávají o ty nejmenší, určené pro
stánkaře.

„První nárůst zájmu ze strany podnika-
telů jsme zaznamenali v květnu, pak se
každý měsíc zvyšoval asi o 30 procent a
dnes máme denně až desítky zájemců,“
popisuje Michal Wantulok, manažer fir-
my Dotykačka, která registrační poklad-
ny nabízí. Že budou muset od začátku
tržby evidovat, se podnikatelé s jistotou
dozvěděli v dubnu letošního roku.

Společnosti nabízejí hned několik
typů. Pro menší živnostníky a stánkaře
mají levnější varianty s mobilními tiskár-
nami. Ty v průměru stojí okolo 5 až 6 ti-
síc korun. Pro ty větší pak nabízejí celé
sestavy. „Nejžádanější jsou malé poklad-
ny. Zákazník tím říká, že chce splnit da-
ňovou povinnost, ale zároveň mu stačí
ta nejlevnější varianta a za rok nebo za
dva uvidí, jestli si nepořídí něco jiného,“

vysvětluje prodejní specialista Michal
Rykl z dodavatelské firmy Penta CZ.

Mohou platit měsíční paušál

Zájemci o registrační pokladny musejí
kromě velikosti rozlišovat i to, jestli je
součástí ceny licence na software nebo za
ni musí ještě speciálně platit, stejně jako
každý měsíc platí například za mobilní ta-
rif. Druhá varianta je typická hlavně pro
pokladny mající podobu tabletu. Třeba
právě u Dotykačky si každý měsíc zákaz-
ník připlatí 289 korun. Případně si ji
může stáhnout do svého mobilu nebo

tabletu s Androidem jen jako aplikaci.
„Na to ale nedáváme záruku a zákazní-
kům doporučujeme, aby si koupili i náš
hardware a vyhnuli se tak případným
technickým problémům,“ říká Wantulok.

EET je postavená na okamžitém odesí-
lání dat z pokladního systému na server
Finanční správy, a pokud si vlastník po-
kladny nezažádá o výjimku, je nutné být
neustále online. Naprostá většina pokla-
den ale funguje i při výpadku internetu a
u některých lze nastavit, aby hned po opě-
tovném připojení se data odeslala automa-
ticky. V případě, že se prodejce splete a
odešle Finanční správě špatný údaj, nabí-

zejí pokladny možnost takzvané refunda-
ce. Jednoduše: Pokud místo 20 korun ode-
šle podnikatel částku ve výši 200 korun,
může další účet nastavit jako minus 180
korun, čímž se původní chyba vynuluje.

K zařízení je možné připojit různé
skenery a váhy, lze také používat moder-
ní platební systémy – platební karty
nebo platby telefonem. „Tyto technolo-
gie doteď používaly hlavně velké firmy
a řetězce, které si to mohly dovolit. Situ-
ace se mění a dnes jsou dostupné i střed-
ním a malým provozům,“ vysvětluje Mi-
loslav Karaffa z firmy ELCOM Prešov.

Boj o zákazníky nehrozí

Firmy prodávající pokladny se konkuren-
ce nebojí. Půl milionu podnikatelů je tak
velké množství, že přetahování o zákazní-
ky podle nich nehrozí. Největší zájem za-
znamenávají právě teď, další nápor očeká-
vají zhruba za dva roky. „Za tu dobu pod-
nikatelé zjistí, co je pro ně nejvhodnější
a jestli jim zakoupený hardware nebo
software vyhovuje,“ myslí si Rykl.

Živnostníci se budou přidávat k po-
vinnému systému ve čtyřech vlnách.
První startuje 1. prosince, další začne
1. března 2017 a zasáhne všechny malo-
obchodní i velkoobchodní prodejce.
Zbylí podnikatelé a řemeslníci se připo-
jí v dalších dvou fázích od 1. března
a 1. června 2018.

Prodejci nabízeli registrační pokladny také na speciální akci na brněnském vý-
stavišti, kam v září přijelo přes tisíc živnostníků. FOTO | MARIE STRÁNSKÁ, MAFRA

INZERCE

EET se blíží, živnostníci
už skupují pokladny

Pokladny určené k EET
koupí denně desítky
zájemců, potřebují je
statisíce podnikatelů.
Cena začíná na 5000 Kč.
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