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PRAHA Zákazníci se první den s
elektronickou evidencí tržeb nesta-
čili divit – skoro všechny hospody
a restaurace hlásí zdražení.
Redaktoři MF DNES oslovili cel-

kem 34 hospod a restaurací, z toho
u 22 jim potvrdili majitelé zdražení
jídel i nápojů, šest podniků skonči-
lo, pět ceny prýměnit nebude a jed-
na restaurace dočasně zlevnila.

Přitom podle propočtu, který si
MF DNES udělala, by hospody, kde
se převážně vaří a jsou registrované
k DPH, zdražovat neměly – díky sní-
žení této daně na pokrmy a nealko
z 21 na 15 procent by měly naopak
zlevnit. Tedy pokud dosud poctivě
platily daně a všechny odvody.
Nejnižší náklady, které hospody

uvádějí za zavedení EET, je číslo
30 tisíc korun. Zmodelového příkla-
du, který počítá se 40 obědy za stov-
ku ve všední dni, by hospoda na
DPH ušetřila 46 tisíc korun ročně.

U velké hospody, kde obměna po-
kladního systému plus měsíční pau-
šál vycházejí i na 150 tisíc korun prv-
ní rok a kde se prodá denně 200 jí-
del po stovce, ušetří na DPH 234 ti-
síc korun ročně. To by v obou přípa-
dech mělo náklady na zavedení
EET s přehledempokrýt a ke zdraže-
ní není důvod.
Přesto restaurace s odkazem na

EET zdražují. „Pivo jsem musel
zdražit z 32 na 35 korun, jídla o 5 až
10 korun,“ říká Jiří Papula z Pivovar-
ského dvora Lipan v Dražíči.
V Radniční restauraci na Masary-

kově náměstí v Jihlavě zdražili pou-
ze polední menu v průměru o devět
korun. Tři restaurace v Radlické uli-
ci na pražském Smíchově ode dneš-
ka zdražují shodně přibližně o pat-

náct korun za jídlo v poledním
menu.
„Pokud podnikali férově, měli by

zlevnit – snížení DPH by jim mělo
pokrýt náklady na kasu,“ říká Mi-
chal Wantulok z dodavatele pokla-
den Dotykačka. Problém podle něj
je, že hospodští si to často neumějí
nebo nechtějí spočítat a zdražují po-
citově. „Dle našich odhadů již zdra-
žilo 20 procent restauratérů, další
se s největší pravděpodobností při-
pojí v následujících dnech nebomě-
sících,“ říká Zbyněk Švec, zaklada-
tel pokladního systému Septim.cz.
Proč hospody zdražují? Podle lidí

z branže je nepřiznávání tržeb v po-
hostinství běžná záležitost, aby bylo
z čeho pokrýt platy načerno.

Pokračování na str. 8

Hospody zdražily,
i když nemusely

VYSOČINA
Vysočinu zasypal sníh. Starosti dělal

řidičům, radost přinesl lyžařům
Na Žďársku jsou upraveny první

kilometry běžeckých tratí

INZERCE

TIPY NA VÁNOČNÍ

DÁRKY

VániceMuž u obceSněžné uNovéhoMěsta naMoravě se prodírá vánicí. Silný vítr a vydatné sněžení způsobily potíže v dopravě na silnici i na železnici ze-
jména v Libereckémkraji a na Vysočině.Místy napadly desítky centimetrů a sněžit má i dnes. Foto: Petr Lemberk, MAFRA Čtěte na str. 5

Příval První pořádný sníh dělal problémy v dopravě

• Čím překvapit děti
• Co si přejí dospělí
• Největší hity roku
• Knižní tipy Rodina DNES

polední menu zdražilo
zpravidla o deset ko-
run, v Praze i o dvacet

PRACKOVICE Dálnice D8 přes Čes-
ké středohoří se má otevřít za dva
týdny, ale na některých místech po-
řád vypadá jako staveniště. Někde
není ani položený asfalt.
Silničáři se totiž rozhodli na po-

slední chvíli v říjnu v jednom kritic-
kém úseku odtěžit násep a znovu
tam položit lehčí materiál, aby sníži-
li tlak na přilehlý most. „Průzkum
ŘSD u prackovické estakády včas
upozornil na problémy, které jsme
mohli odstranit, a technické řešení
funguje,“ ujistil včera ministr dopra-
vy Dan Ťok. Jenže v zimě hrozí, že as-
falt dostatečně nepřilne a bude se
zase opravovat. Reportér MF DNES
prošel ve středu pěšky kolem D8,
aby ověřil, jak je dálnice připravená.
Jezdit se má po ní 17. prosince. (jp)
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Závod s časem:
D8 se dodělává
na poslední
chvíli v mrazu

Náklady na EET by hostinským
mělo bohatě vrátit snížení DPH
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