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EET pro podnikatele nebude zadarmo
Od prosince začne postupně
nabíhat elektronická
evidence tržeb. Obchodníci
si proto budou muset pořídit
nový software, někteří
i hardware. Na aplikaci
zdarma od ministerstva
financí, ve kterou mnozí
doufali, ale mohou
zapomenout.

Harmonogram zavedení EET
1. 12. 2016

1. 6. 2018

Ostatní činnosti
vyjma těch v poslední
fázi, např. svob.
povolání, doprava,
zemědělství

Maloobchod
a velkoobchod

Vybraná řemesla
a výrobní
činnosti

(Itálie, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgie,
Litva, Lotyšsko, Malta, Švédsko, Rumunsko,
Bulharsko, Řecko, a Kypr a Chorvatsko)
Od roku 2016 zavádí evidenci tržeb
Rakousko a Slovinsko. Pro segment
taxislužby funguje evidence tržeb
v Německu.
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Jak to funguje:
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PRAHA Ačkoliv ještě před prázdninami úřad tvrdil, že o vývoji
vlastní aplikace uvažuje, na podzim už je situace jiná. „Ministerstvo financí ani Finanční správa
nyní neplánují vývoj vlastní jednoduché aplikace či webového
rozhraní,“ řekla LN Gabriela Štěpanyová z tiskového odboru ministerstva financí.
Důvodem je, že se na trhu objevil dostatek dodavatelů, kteří řešení evidence tržeb nabízí. Jsou
jich desítky až stovky, nikdo to
přesně neví. Ministerstvo financí
ani Finanční správa počet dodavatelů pokladních řešení k EET
neevidují. Na druhou stranu přiznávají, že se může stát, že některé z nabízených produktů nebudou fungovat správně. Odpovědnost za neplnění povinnosti však
zůstane na tom, kdo si špatného
dodavatele vybral. Ministerstvo
žádné doporučení ani certifikaci
neplánuje.
„Proces certifikace by musel

1. 3. 2018

1. 3. 2017

Ubytovací
a stravovací
služby

Některá z forem evidence
tržeb funguje v 17 zemích eu.

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
4. Zákazník obdrží účtenku.
5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit
svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod svým jménem.
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být upraven zákonem a i doporučení by bylo zcela proti duchu
systému evidence tržeb, který je
nastaven tak, aby si podnikatel
mohl zvolit takové zařízení, které bude nejvíce vyhovovat jeho
požadavkům,“ vysvětluje Štěpanyová.
Z pohledu úřadu musí zařízení
pouze odesílat prostřednictvím
internetu požadované údaje serveru Finanční správy a vystavovat účtenku zákazníkovi. Víc jej

nezajímá. „Díky tomuto systému
jsou ceny pokladních zařízení tlačeny dolů a podle našich informací se již nyní nabídka zařízení
a jejich ceny pohybují v relacích
dle našich původních odhadů.
Přičemž lze zcela jistě očekávat,
že nabídka se postupem času ještě rozroste a konkurenční prostředí bude ceny dále snižovat,“ dodává Štěpanyová.
Řešení pro EET tak nyní nabízí řada více i méně známých fi-

fINaNčNí
SPRáva

OvěřENí

rem. Namátkou Dotykačka, Eet1
či firmy, které se specializují na
určité obory, jako Rychlá Pokladna a Storyous v gastronomii
nebo ShopKeeper, zaměřující se
na trafikanty. V neposlední řadě
pak obchodní příležitost ucítili
mobilní operátoři. Ceny za pokladní řešení se pohybují v řádech několika stovek měsíčně.
Ty náročnější se pak blíží tisícům.
„Od srpnového zahájení prode-

zdroj: Finanční správa

je jsme prodali již tisíce pokladen. S blížícím se termínem spuštění EET je znát také větší zájem
podnikatelů, denně prodáme
stovky zařízení. Očekáváme, že
zájem bude dál narůstat,“ uvedl
Luboš Lukasík, jednatel eKasy,
dceřiné společnosti O2, která
v rámci konkurenčního boje začíná své řešení pro EET nabízet
i na pobočkách České pošty.
Kromě měsíčního paušálu je
však zapotřebí připočítat ještě

cenu zařízení, které je u některých firem s využíváním jejich
služeb spojeno. V případě zmíněné eKasy je to 4995 korun bez
DPH. Může to být i více, do pěti
tisíc se však alespoň u základních
nabídek snaží vejít většina dodavatelů. Právě tuto hranici totiž ministerstvo financí dříve stanovilo
pro slíbenou slevu na dani, která
by měla pokrýt vstupní náklady.
Obchodníci, kteří už nyní přijímají platební karty, pak mají ještě
možnost zažádat u své banky o výměnu platebního terminálu. Společnost Ingenico, která spolupracuje s většinou českých finančních domů, totiž tento týden
představila nové chytré multifunkční terminály, které již aplikaci EET obsahují.
Pro všechny tu ovšem existují
dvě „ale“. Za prvé, za pět tisíc se
dá pořídit tablet a malá tiskárna,
což by mělo postačit drobným živnostníkům, kavárnám a podobně.
Větší podniky však budou kvůli
vyššímu provozu pravděpodobně
potřebovat výkonnější výbavu,
klidně za osm až deset tisíc. Za
druhé pak mezi podnikateli panuje
obava, že na pětitisícovou slevu nemusí dosáhnout všichni. Podle informací Finanční správy může sleva na dani na EET činit maximálně
částku kladného rozdílu mezi
15 procenty dílčího základu daně
ze samostatné činnosti a základní
slevou na poplatníka, což může
být méně než pět tisíc. Podnikatelé
s nižším základem daně tak slevu
nebudou moct využít. Slevu navíc
mohou uplatnit jen fyzické osoby,
právnické nikoliv.

Čínské investice v Česku zatím skřípou
ALE NA AD ÁMKOVÁ
PRAHA Nejzajímavější otázka vče-

rejší Snídaně Lidových novin s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem zazněla až v jejím
samotném závěru. Petr Pelc z firmy Fujitsu se zeptal, co je pravda
na slovech ministra financí a šéfa
hnutí ANO Andreje Babiše, že čínské investice v Česku jsou dosud
zcela marginální a totéž se dá říci
o českém exportu do Číny. V podtextu otázky znělo: Stálo ono vyjádření loajality vůči Číně ze strany
našich čtyř nejvyšších státních činitelů v souvislosti s návštěvou tibetského dalajlamy v ČR vůbec za
to?
Podle ministra Mládka nejspíš
ne. Uvedl totiž, že slibované čínské investice zůstávají zatím spíše
na papíře, a navíc jsou zatím výhradně akvizicemi, nikoliv investicemi, a to v oborech, které pro naši
ekonomiku nejsou nijak zvlášť přínosné.
To se týká jak vstupu čínské firmy CEFC do fotbalového klubu
Slavia, tak nákupu podílu ve firmě

Travel Service, Pivovarech Lobkowicz, nákupu vydavatelství Médea Jaromíra Soukupa či podílu ve
firmě ŽĎAS.
Ty nejdůležitější očekávané čínské investice zatím skřípou. Nejprve kvůli odporu Daniela Křetínského nevyšel zájem o Energetický
a průmyslový holding, stojící
mimo jiné na konvenčních hnědouhelných elektrárnách.
Dotažen nebyl ani vstup do Tatry Kopřivnice, který sice už veřejně oznámil prezident Zeman, ale
současný majitel automobilky Jaroslav Strnad odmítl. A úspěchem neskončila ani snaha koupit bývalou
GE Money Bank (dnes Moneta),
protože její američtí majitelé dali
přednost prodeji přes burzu. Nyní
se čeká, zda ČNB schválí vstup do
J&T Banky, kde CEFC oznámila
záměr koupit poloviční podíl. Právě probíhá dlouhé schvalování.
Centrální banka, která ho má na
starosti, kvůli tomu mimo jiné
zkoumá, nakolik transparentní
vlastnickou strukturu CEFC má.
„Daří se snad jedině lákat k nám
čínské turisty, a to díky zřízení tří

Jan Mládek byl hostem snídaně LN, kterou moderoval ředitel redakce Veselin Vačkov
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přímých linek z Číny. Ti do značné míry nahradili Rusy, kteří vlivem poklesu rublu na cestování nemají,“ uvedl Mládek.
Slibně se zatím nevyvíjí ani vzájemný obchod. „Zatímco Čína je
druhým největším importérem do

Česka, pro české exportéry je až
na 15. místě,“ řekl Mládek a dodal,
že je ovšem třeba si uvědomit, že
Čína je druhou největší ekonomikou světa a brzy by mohla být tou
vůbec největší. „Proto je nezbytné
udržovat s Čínou dobré vztahy,“

shrnul Mládek. Ten ve svém vystoupení dále vyzdvihl úspěchy
české ekonomiky, ale zmínil i její
„úzká hrdla“, například nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, především technicky vzdělaných, či
neschopnost školství takové lidi

odborného asistenta v oboru organická/bioorganická chemie na plný
nebo částečný úvazek s nástupem
od 1. 12. 2016. Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akad.-věd. titulech, akad. hodnostech, přehledem dosavadní
věd.činnosti, odb.životopisem a výpisem z RT zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu : Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové. Bližší informace najdete na úřední desce www.uhk.cz.

jana.holubova.2@uhk.cz nebo písemně na adresu: Univerzita Hradec
Králové, děkanka Filozofické fakulty
UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, nejpozději do 21. listopadu 2016.

Koupím

vychovat. Podle Mládka se nedaří
ani získat nové trhy mimo Evropu,
kam směřuje dnes už plných 84
procent tuzemského vývozu. „Ztratili jsme Blízký východ, kde dnes
zuří válka, Rusko, Ukrajinu a
v poslední době i Turecko,“ uvedl
Mládek a dodal, že k získání nových trhů by velmi napomohlo uzavření dohody o volném obchodu
mezi Evropskou unií a Kanadou
(CETA) či obdobné smlouvy TTIP
(Transatlantické obchodní a investiční partnerství) s USA. Smlouva
CETA by podle něj měla být podepsána 27. října, pokud nenastanou
nějaké komplikace v EU. Podpis
smlouvy TTIP je však podle něj zatím v nedohlednu – nejspíše
k němu dojde až ve druhém volebním období nového amerického
prezidenta.
Autorka je spolupracovnice LN

Konference LN

inzerce

Sběratelství
▲ Německé cenn. knihy do 1940
koupím i v EUR. Souček PO Box 33,
16201 Praha 6.

Různé

99445

▲ Chcete mít rodokmen? www.ceskerodokmeny.cz
T.: 605338922

▲ Koupíme chatu, voda a el. podmínkou. JMK. Tel. 603339154
110766

▲ KURZY OLEJOMALBY i pro starší
začátečníky – amatéry, staré mistrovské techniky,
Tel. 724088088
www.verasteflova.cz
94715

Nemovitosti - koupě

111808

▲ Prodáváte dům nebo byt? Peníze
ihned. Volejte zdarma 800 10 77
77.
77257

▲ Koupím domek/chalupu. Klidné
místo.
JMK,
Vysočina.
Tel.
723020554
110752

▲ Hledám ke koupi RD Brno – Brno
venkov. Tel. 603386037
110758

Vzdělání a kursy

Zaměstnání - Nabídka

▲ Přivýdělek
ce-z-domu.eu

www.idealni-pra-

110705

▲ Nabízíme psychicky velmi náročnou práci obchodního zástupce, s
nadprůměrnými příjmy. Po zapracování služební auto a další benefity. Volejte 608813237 a přijďte si vyzkoušet své schopnosti do České firmy s
dvacetiletou tradicí v ČR.
111621

▲ Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra chemie vypisuje výběrové řízení na místo

115941

Byty - koupě

▲ Koupím byt v Brně (OV, DB). Tel.
739967371

115678

110787

▲ Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucí/ho: Katedry archeologie, Katedry
filozofie a společenských věd, Katedry politologie, Katedry pomocných
věd historických a archivnictví, Katedry sociologie, Centra jazykové přípravy a ředitele/ředitelky Historického
ústavu. Bližší informace naleznete
na webových stránkách Univerzity
Hradec Králové. Přihlášky se všemi
požadovanými doklady zasílejte
e-mailem na sekretariát děkanky:

▲ Koupím byt v Praze v družstevním
nebo osobním vlastnictví o velikosti
2+1 až 4+kk cca 67 m2 na MHD.
Stav nerozhoduje. Tel: 601601031

113470

Umění a starožitnosti

▲ Slovenské obrazy Benka a j.prodáte
nejlépe
na
Slovensko,
t.00421905659148, art@degas.sk

110592

v Praze *Brně *Ostravě *Olomouci *Zlíně
*Plzni *Č. Budějovicích *Liberci * Hr. Králové

Přijímáme výtvarná díla a starožitnosti

DO VÁNOČNÍ AUKCE 2016

Obrazy od autorů: Kaván, Kalvoda, Born,
Panuška, Ullmann, Kuba, Uprka, Jambor,
Blažíček, Slavíček, Lada, Zrzavý, Číla
Procházka, Radimský, Lolek, Hudeček,
Benka, Hála, Špála, Nejedlý, Frolka, Lhoták,
Král, Foltýn, Kaláb, Mervart, Erdelyi aj.
Šperky, mince, porcelán, staré sklo,
perské koberce, betlémy aj.
Příjem předmětů, výkup hotově a bezplatné
ocenění znalcem probíhá do 24. 11. 2016

▲ Vykupuji knihy i celé knihovny.
775699342
111961

▲ Mongolské,čínské, tibetské, indické, japonské starožitnosti z bronzu, stříbra, slonoviny, kamene, jadeitu, porcelánu, skla, dřeva ap. i obrazy koupí sběratel. Tel. 776 35 88 65
113012

▲ Koupím obrazy, hodiny, hodinky,
stříbrné a zlaté mince, stříbrné příbory, sklo, porcelán, knihy, pohlednice
a
další
starožitnosti.
Tel:
602366831
113885

Aukční síň Galerie Národní 25
Pobočky v *Praze * Brně *Ostravě

www.galerie-narodni.cz

Znalec na telefonu: 737 571 660
▲ Pianino nebo křídlo. Koupím v
celé ČR. Děkuji za nabídky. Tel:
602366831.
79588

98808

mikrofony aj. zvukovou a radiotechniku. Tel. 736722522

▲ Koupím staré elektronky, rádia,

▲ Koupím knihy, obrázky aj. předměty, i větší množství. T: 603583950
114644

▲ Koupím jakýkoliv starý a starožitný nábytek a nábytek z CHROMOVANÝCH trubek. Různé křesla,skříně,skleníky,psací stoly, komody,hodiny,obrazy,koberce,celou pozůstalost.
777158819
maca.soucek@seznam.cz
115487

