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Z domova

P
řed pražskou velkotržnicí
Sapa stojí několik billboar-
dů se zrzavou modelkou,
které dělají reklamu na po-
kladny pro EET. Od jiných

se liší tím, že jsou ve vietnamštině.
Elektronická evidence tržeb je od

včerejška povinná také pro více
než sto tisíc maloobchodníků včet-
ně majitelů vietnamských večerek
a obchůdků s oblečením a spotřeb-
ním zbožím, které najdete na kaž-
dém rohu. Podle některých odha-
dů je jich v Česku až 20 tisíc.
Jakmile člověk projde vrátnicí

Sapy, téma hýbající podnikatel-
ským Českem se mu opět připome-
ne. Jeden z prvních obchodů po
pravé straně má nad vchodem vel-
ký poutač s nápisem EET. Speciali-
zuje se na prodej pokladen, které
„umějí“ vietnamsky.
O Vietnamcích v Česku panují

předsudky, že si s účetnictvím a da-
němi nedělají těžkou hlavu. Na dru-
hou stranu při zavádění nové povin-
nosti projevili disciplínu a podnika-

vost sobě vlastní. Jenom část z nich
si osvojila český nešvar nechávat
vše na poslední chvíli.
„Obecně vietnamští obchodníci

brali EET zodpovědně, byť někteří
z nich pokladnu kupovali narychlo
ještě v úterý,“ říká obchodní ředitel
dodavatele pokladen Smart Soft-
ware Hynek Pášma.

Vietnamskámentalita
Mladá Vietnamka Dieu Huyen Tra-
nová vystudovala práva, ale zběh-
la z advokátní kanceláře a otevřela
obchod s vietnamskými specialita-
mi v pražské Opletalově ulici.
Zároveň píše populární blog ve

vietnamštině sangu.eu a radí kraja-
nům, jak na EET. Ve svém obchodě
už musela pokladnu zavést od pro-
since, protože má i miniaturní ka-
várnu. A zažila rovněž výměnu po-
kladen na evidenci tržeb, neboť
s tou první nebyla spokojena.
„I teď trvá třeba deset sekund,

než vyjede z pokladny účtenka, tak
se na sebe se zákazníkem chvíli jen
tak díváme. Kdo si jde pro kávu s se-
bou, ten na účtenku ani nečeká,“
líčí Tranová.
První generace Vietnamců kvůli

své mentalitě dává přednost po-

kladnám, za které se neplatí pravi-
delnýměsíční paušál. Spočetli si to-
tiž, že při pětistovce měsíčně za de-
set let takto utratí 60 tisíc.
„Oni nechápou, že když něco pla-

tí pravidelně, že mají v ceně servis.
Raději si koupí kasu za několik desí-
tek tisíc s programem v ceně,“ vy-
světluje Tranová.
Podle nímalé večerky po zavede-

ní EET trochu zdraží. „My nezdra-
žíme, protože naši dodavatelé
mají doporučené ceny zboží. Mys-
lím si ale, že Vietnamci, kteří mají
obchody na vesnici, přecení smě-
rem nahoru. Rozpočty už měli
i tak napjaté a teď musí pokrýt na-
víc náklady na pokladny,“ odhadu-
je Tranová.

Dvojjazyčné pokladny
Pro generaci jejích rodičů je obtíž-
né pochopit český systém živností
a bojují i s českým účetnictvím.

„Vietnamci v podnikání byli zvyklí
kalkulovat do nákladů za obchod
i svoje životní útraty, a naopak si vy-
plácejí nulovou mzdu,“ popisuje
Tranová.
Pro výrobce EET pokladen před-

stavují Vietnamci významné zákaz-
níky a přizpůsobují se jim. „Aplika-
ci jsme kompletně přeložili do viet-
namštiny, máme stovky uživatelů,“
tvrdí Dušan Kerhart z dodavatele
systémů Profikasa.
Pokladny ve vietnamštině nabízí

i největší prodejce EET pokladen
eKasa O2, který provozuje ve viet-
namštině rovněž call centrum,
nebo Dotykačka. „Přeložit to je to
nejmenší, těžší je se do komunity
dostat,“ podotýká Jiří Grund,
mluvčí eKasy.
„Vietnamci oceňují, že konkrétní

položky si na našich pokladnách
mohou zadávat ve vietnamšti-
ně, přičemž účtenka pro zákazníka
se vytiskne už v češtině, což jim
velice zjednodušuje práci,“ míní
Pášma.
Nguyen Manh Tung ze Svazu viet-

namských podnikatelů připomíná,
že jazyková bariéra je generační zá-
ležitostí. Mladí Vietnamci, kteří se
tu už narodili a umějí perfektně čes-
ky, lépe chápou zdejší zákony a zvy-
ky.
„Generace našich rodičů uměla

nakoupit a prodat, ale nikdo jim
moc neřekl, jak to tady funguje,“
říká Tung.

TÝDENÍK UŽ ZÍTRA

ÚSPORNÉ
ŽÁROVKY:
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Dotek
Proč se máme objímat?

už zítra v časopise Rodina DNES

Anketa
Jak se s EET
vypořádaly obchody

Dušan Lečbych,
majitel prodejny far-
mářských potravin
Dary kraje, Zlín
„Časové prodlevy

jsou kolem pěti vteřin, což trochu
zdržuje. Patřím k lidem, kteří nema-
jí problém všechno do puntíku při-
znat a vykázat, ale ten systémmi
nepřijde vhodně nastavený. Mys-
lím, že by seměly hledat další ná-
stroje, jak přimět lidi, aby přestali
podvádět, a spíše by seměla změ-
nit daňová politika.“

OttoBouda, výroba
a prodejmarmelád
Bouda 1883,
Znojmo
„Pokladnu jsme si

radši pořídili, protože nebylo jasné,
jestli se na nás druhá vlna vztahu-
je, nebo ne. Nakonec se ukázalo,
že ji jako výrobci budeme potřebo-
vat až příští rok. Považuji to za po-
kračování února ’48, malí živnost-
níčci jsou jen likvidováni jinými pro-
středky. Může to posloužit jen něko-
lika lidem, kterým to zlikviduje kon-
kurenci.“

VáclavKunt,maji-
tel Hudebního cent-
ra, Hradec Králové
„Nenechali jsme pří-
pravu na poslední

chvíli, testujeme od ledna. Pro náš
obor je EET zbytečná administrati-
va navíc. Máme i e-shop, vidím
problém v různých výkladech úhra-
dy za zboží pomocí platby kartou
přes internet. Proč to komplikovat
a nově hlásit ještě do EET, když se
jedná o snadno dohledatelný pře-
vod peněz z účtu na účet?“

ThomasTřešňák,
prodavač počítačo-
výchher v Playcent-
ru, Praha
„Nestálo nás to sko-

ro nic, jen práci ajťáka. Pokladnu
jsme si pořídili už před pár lety
a tehdy stála kolem patnácti tisíc.“

JanVereščák,maji-
tel výroby vlajek Li-
bea, Liberec
„Zatím to funguje
bez problémů. Chce-

me věřit, že to pomůže narovnat
prostředí. Jsme ale v Čechách,
kde se na všechno dá najít protilék.
Trénovat jsme začali už dřív, poří-
zení dvou pokladen nás přišlo na
15 tisíc bez DPH, k tomu náklady,
jako pořízení papírových kotoučků,
zhruba do pěti tisíc.“

Anketa
Jak se s EET
vypořádaly obchody

MonikaSpoustová,
majitelka sýrového
butikuCheesy,
Karlovy Vary
„Je to kravina, velké

firmy na tom budou vždy lépe. S po-
mocí kamarádů IT specialistů jsem
upgradovala stávající pokladnu, za-
platila jsem 8 300 korun, teď ještě
400 korun měsíčně za internet.
Radši bych peníze přidala proda-
vačce k výplatě.“

Petr Michalec,maji-
tel Elektra, Choceň
„S nastavením po-
kladny jsmeměli vel-
ký problém, nicmé-

ně něco takového tu mělo být už
dávno. Nejvíc se asi podvádělo ve
stravování a u malých obchodů, je-
jichž provozovatelé neměli ke zbo-
ží často ani faktury. Nám tomoc ne-
přinese, spíš s tím budememít tro-
chu starosti.“

RůženaMašková,
majitelkaDomá-
cích potřeb, Plzeň
„EET prodloužilo če-
kání na účtenku, tvo-

ří se fronty. Platila jsem daně
vždycky, ale ten, kdo je neplatil
dřív, toho nedonutí ani EET. Poříze-
ní pokladny mě stálo 20 tisíc, pro-
voz vyjde na 18 tisíc ročně. Nevím,
co budu dělat, když mi přestane
fungovat kasa. Slyšela jsem, že to
mám do 48 hodin hlásit na finanční
úřad.“

HanaMašínová,
majitelka obchodu
s dárky Jasmína,
Ústí nad Labem
„Zavedení EET jistě

něco přinese, ale obávám se, že
náklady převýší tento přínos. Z vy-
braných peněz zůstane ve finále
pouze pakatel, protože administrati-
va kolem toho je tak nákladná a ná-
ročná, že spousta podnikatelů
budemuset zavřít a skončit. Do po-
kladny jsem investovala mezi
50 a 60 tisíci korun.“

JanŠkaloud, jedna-
tel prodeje plyno-
vých lahví Proin-
dustry, Nymbursko
„EET nám nepůso-

bí žádný problém, pouze to bylo
více starostí s uvedením do provo-
zu. Rád bych, kdyby systém po-
mohl k narovnání podnikatelského
prostředí, nicméně jsem přesvěd-
čený, že tomu tak nebude. Kdo
daně krátil, bude tak činit nadále.“

průměr
v českém jazyce
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Připravte se lépe s MF DNES
mfdnes.cz/prijimacky

Reportáž
Jakub Pokorný
reportér MF DNES

Knihy a časopisy
Šachové knihy koupím. Tel: 608884985.120305

Verneovky i jinou dobr. literaturu včetně po-
hádek koupí sběratel. Pouze do r. 1945. Tel:

602229370 E-mail: pavlos96@seznam.cz 121272

Sběratelství

Německé cenn. knihy do 1940 koupím, pla-

tím i v EUR. Souček, PO Box 33, 16201 Pra-
ha 6119203

Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbír-
ky i jednotlivosti též rád koupím a platím nej-
vyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin

denně. Tel: 608709299126030

Motocykly

Motocykly - auta - veterány Čz, Jawa, Indi-
an, Praga, Škoda apod. Motory, rámy, části
a díly do r. 1960. Koupím i různé starožitnos-
ti, kuriozity, sběratelské předměty i celé po-
zůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně. Prosím
nabídněte. T: 737366099123733

Auto-moto náhr.díly
Škoda 1000MB/100/110/120/110R/Rapid -
koupím jakékoliv NEPOUŽITÉ náhradní díly
ke karoserii, motoru, nápravám. Tel:
602271336 nebo mail: 222@centrum.cz 124334

Užitková vozidla
Koupím Teru Vari nebo malotraktor TK, MT
8, Tel.: 774125492120590

Koupím Vari -Tera. T:728826125125870

Umění a starožitnosti
Galanda, Fulla, Majerník, Erdély, Ben-
ka,Hála a jiné sloven. obrazy solidně kou-
pím. Mail: art@degas.sk, t:
00421905659148122132

Koupím
Knihy české, německé i slovenské, LP,sklo,
keramika,koberce, svítidla - 603147191

119433

Pošt. známky, starší dop. pohl. T:
606286629121232

Koupím obrazy všech motivů a technik od
českých i zahraničních autorů (krajiny, kyti-
ce, ovocná zátiší, bitvy, lodě na moři, por-
tréty dětí i dospělých, dívčí akty, romantické

krajiny, abstraktní moderní kompozice, tzv.
"mazanice" aj. starožitnosti). Přijedu kamko-
liv v ČR. E-mail: znalecumeni@seznam.cz
Tel.: 722343270 p. Soukup
121723

Sběratel ihned koupí tyto autory: Procház-
ka, Hlinomaz, Mrkvička, Born, Lhoták, Zrza-
vý, Filla, Schikaneder, Radimský, Rotrekl,
Král, Róna, Komárek, Bauch, Špála, Chaba,
Jambor, Mervart, Blažíček, Uprka, Frolka,
Honsa, Číla, Lada, Ullmann, Kaván, Kalvo-
da, Panuška, Bubeníček, Jíra, Gross, Buri-
an, Hála, Boštík, Ronek, Beneš, Saudek,
Zoubek, aj. Rychlé a seriózní jednání.
E-mail: sberatelumeni@seznam.cz Tel.
731835301

121793

Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040122304

Koupím noty, gramodesky, CD a knihy o
hudbě, platba
hotově, vlastní odvoz. T: 224217335
122410

Staré perské ručně vázané koberce v jakém-
koliv stavu, malé i velké. www.oldcarpets.cz
Tel:603919206 E-mail:
starekoberce@seznam.cz. Sběratel123342

Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:
zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Tel: 603478873 Mail:
(artia99@seznam.cz) 123867

Koupím jakýkoliv starý a starožitný nábytek
a nábytek z CHROMOVANÝCH trubek. Růz-
né křesla,skříně,skleníky,psací stoly, komo-
dy,hodiny,obrazy,koberce,celou pozůsta-
lost. 777158819 maca.soucek@seznam.cz 123985

Koupím vyznamenání a odznaky. Např.
Řád rudé hvězdy, Řád rudé zástavy, Řád re-
publiky, Hrdina socialistické práce, Za stateč-
nost, a jiná ocenění. Odznaky - sportovní,
podnikové, vojenské,skautské, motoristické,
hasičské. Odznaky vzorný tankoborník,že-
lezničář, pohraničník, hláskař, výsadkář a
jiné. T: 777601120124608

Malíř obrazů koupí staré rámy, obrazy mo-
hou být i kýče vhodné na přemalbu. I celou
pozůstalost po malíři. Děkuji za zavolání. T:
603964674.124694

Les koupím. Tel.: 777 014 870 125431

Koupím hodinky Omega, Heuer, Angelus,
Schaffhausen, Longines, Zenith, Rolex,
Doxa, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin,
Movado, Lemania, Eterna, Eberhard. Tel:
602303309125533

Výkup harmonik a heligonek, houslí a smyč-
cové nástroje. 724 047 000125560

Gramodesky, před r. 1940.
Goessel@volny.cz, T:723153433125950

Zaměstnání - Nabídka

Jste vytrvalí, komunikativní, organizačně
schopní, disciplinovaní a chcete mít nadprů-
měrné příjmy? Volejte na 608 813 237 a do-
mluvte si osobní pohovor na práci obchodní-
ho zástupce, www.kompakt-cr.cz. 122663

RADAČTK vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 517/1992 Sb. oČeské tiskové kanceláři vý-
běrové řízení na funkci GENERÁLNÍHO ŘE-
DITELE ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE.
Předpoklady uchazeče umožňující účast na
výběrovém řízení a náležitosti přihlášky včet-
ně seznamu povinných příloh najdete na
http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/vybero-
ve-rizeni/125909

VIEET

INZERCE

byznys
MF DNES sledovala, jak zavádějí
EET vietnamské obchody.


