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Vybrat správné
zařízení není
jednoduché. Řada
podnikatelů už
pokladny mění.

Do ostrého startu elektronic-
ké evidence tržeb (EET) zbýva-
jí už necelé dva týdny. Řada
barů a hospod však stále zave-
dení elektronického poklad-
ního systému neřeší a vše ne-
chává na poslední chvíli. To
se ale nemusí vyplatit.
Z průzkumu společnosti

Dotykačka vyplývá, že k polo-
vině listopadu je na EET při-
pravena pouhá polovina pod-
nikatelů, kterých se prosinco-
vý start EET týká. Přibližně
pětina provozůmá chytré po-
kladny již z předchozího ob-
dobí, kvůli EET pouze aktuali-
zují software. Ostatní pořizu-
jí nové pokladní systémy.

Ti, kteří nečinně vyčkávali
až doteď, však nemusejí pří-
pravu stihnout – tradiční do-
davatelé hlásí pro nové zákaz-
níky kapacitní stop stav.
„Sami jsme to vyzkoušeli
a minulý týden jsme kontak-
tovali tři firmy poskytující po-
kladní řešení. Ve dvou nám
rovnou řekli, že dodat a insta-
lovat pokladny v listopadu
v žádném případě nestíhají,
u jedné to bylo velmi nejis-
té,“ uvádí Michal Wantulok
ze společnosti Dotykačka.
Ale ani podnikatelé, kteří

pokladnu na EET seženou
včas, ještě nemají vyhráno.
Vybrat správné zařízení totiž
není jednoduché. Jelikož je
elektronická evidence tržeb
pro mnohé úplná novinka,
řada lidí netuší, jak tu správ-
nou pokladnu vybrat. „Velmi
důležité je zohlednit, jaká je
výše měsíčního poplatku
a jaké funkce pokladna a její
software nabízí,“ říká Karel
Hamr ze značky eet1, která je

poskytovatelem pokladních
systémů pro EET. Podnikate-
lé by také neměli vybírat jen
podle ceny samotné poklad-
ny. S EET je to jako s telefony.
Jedna věc je cena zařízení
a další pak například měsíční
paušál za provoz.

Lidé však musejí sledovat
i další vlastnosti zařízení.
„Důležitým parametrem jsou
i funkce samotné pokladny.
Některé umožňují vzdálený
přístup, správu skladu, ne-
omezený počet položek či zá-
lohování dat,“ říká Hamr.

Že je nutné pokladnu pečli-
vě vybírat, dokládá i fakt, že
sami prodejci připouštějí, že
někteří podnikatelé už po-
kladny vrací s tím, že si vybra-
li stroj nevyhovující nebo pro
jejich prodejnu zbytečně dra-
hý na provoz. MAREK HÝŘ

EET má dopomoci k lepší kont-
role vybírání daní.

● Účelem EET je získání podrob-
nějších informací o příjmech
poplatníků, které mají dopo-
moci k efektivnějšímu a cílené-
mu výběru daní.

● EET se týká fyzických osob
podnikatelů a právnických
osob. Povinnost elektronicky
evidovat tržby nevznikne
všem najednou. V první fázi,
která nastane již od 1. prosin-
ce, budou elektronicky evido-
vat tržby podnikatelé v oblasti
ubytování a stravování.

● Druhá fáze nastane od 1. břez-
na 2017 a týká se podnikatelů
v oblastech maloobchodu
a velkoobchodu.

● Třetí fáze (1. března, 2018) za-
hrnuje všechny ostatní činnos-
ti, které nejsou definovány
v první, druhé či čtvrté fázi.
Jedná se například o taxisluž-
bu, dopravní služby či lékaře.

● Poslední, čtvrtá fáze zavádění
povinnosti elektronické evi-
dence tržeb, která nastane od
1. června 2018, se týká podni-
katelů v oblasti vybraných ře-
mesel a výrobních činností.

Citát

Podnikatelé jsou
nyní rozčarovaní
z administrativy
i z toho, že narážejí
na odmítnutí někte-
rých dodavatelů.
MICHAL WANTULOK, DOTYKAČKA

Co je elektronická evidence tržeb (EET)

Polovina českých hospodských
je stále bez chytré pokladny


