TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyjádření k rozhodnutí Ústavního soudu o EET:

Dotykačka: Konečně je jasno. Odsunutí třetí a čtvrté vlny
nás neohrozí.
Praha, 15. prosince 2017

Z rozhodnutí Ústavního soudu o vyškrtnutí některých pasáží zákona o EET a
následných vyjádření Ministerstva financí vyplývá, že zákon o EET v nejbližších
měsících projde novelizací, a start třetí a čtvrté fáze EET se v důsledku toho odsune na
zatím neznámý termín. Jak tyto události vnímá společnost Dotykačka coby aktuální
dvojka na trhu pokladních řešení?
„Naší společnosti by odsunutí třetí a čtvrté fáze EET nemělo způsobit žádné komplikace.
Působíme totiž na řadě dalších trhů – nyní zejména v Německu a Polsku – takže načasování
v tuzemsku pro nás prakticky nehraje roli. Problém ale dost možná budou mít malé garážové
firmy, které přišly s jednoduchým účelovým řešením a prodleva v rozjezdu prodeje zásadním
způsobem zasáhne jejich cashflow,“ uvádí manažer Dotykačky Michal Wantulok.
Pokud jde o Ústavní soud, který zákon o EET jako celek podpořil, ale některé jeho pasáže
vyškrtl, Dotykačka jeho rozhodnutí vítá: „Alespoň konečně ustanou hlasy kritiků, že zákon o
EET byl schválen neústavně. Rozhodnutí soudu navíc narovnává některé sporné pasáže a
novelizace by zákon měla posunout správným směrem,“ hodnotí Michal Wantulok.
Z analýzy společnosti vyplývá, že další fáze EET se rozhodně neruší a pro firmy z první
a druhé fáze zůstává povinnost evidovat tržby stejná jako doposud. „Třetí a čtvrtá fáze
se podle našeho výkladu pouze odsouvají. Firmy z první a druhé fáze od března 2018 nejspíš
nebudou muset evidovat platby kartou. Naši vývojáři nyní budou pracovat na tom, aby tomu
přizpůsobili software Dotykačky. Opět by ale mohly narazit majitelé pokladních řešení, které
nepočítají s pravidelnými aktualizacemi,“ upozorňuje Michal Wantulok.
Podle Wantuloka by Dotykačku nijak nemělo ohrozit ani to, že obchodníci od příštího jara dost
možná začnou preferovat platby kartou: „Rozvoji karetních transakcí naopak fandíme. Ve
spolupráci s ČSOB nyní poskytujeme karetní terminály bezplatně a obchodníci z plateb kartou
odvádějí pouze 1 %. Náš byznys je poskytovat spolehlivé pokladní řešení, které obchodníkům
usnadňuje podnikání detailními přehledy o prodejích, skladových zásobách, personálu i
zákaznících. EET je jen jedna položka ve spektru našich služeb,“ uzavírá.
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Dotykačka ČR s.r.o. vznikla z dynamicky se rozvíjejícího start-upu v roce 2015 a v současnosti je společnost
jedním z lídrů na trhu poskytovatelů pokladních řešení. Její úspěšná obchodní aplikace vyvinutá na platformě
Android představuje plnohodnotnou náhradu složitých a drahých počítačových pokladních systémů a zároveň
poskytuje živnostníkům, malým a středně velkým firmám spolehlivý pokladní systém splňující zákonnou povinnost
evidence tržeb. Dotykačka ČR s.r.o. zaměstnává na šest desítek zaměstnanců a obsluhuje 12 000 aktivních
uživatelů. Celosvětově si aplikaci Dotykačka stáhlo na svá zařízení přes 42 tisíc uživatelů – nejvíce z ČR, Indonésie,
Polska, Německa a dalších zemí. Společnost má obchodní zastoupení po celé České republice, v Praze provozuje
moderní showroom. V roce 2016 se firma zařadila mezi Českých 100 Nejlepších. Ocenění získala v kategorii
Informační a komunikační technologie. Zařízení Dotykačka mají certifikát o kybernetické bezpečnosti a ochraně
osobních údajů. V roce 2017 také získala označení Poctivá pokladna podnikatele, které na základě testování
uděluje Hospodářská komora ČR a spojila se s pokladním specialistou na sektor gastro One Pub.
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