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DATOVOU SCHRÁNKOU

V Rábech 4. 12. 2016

Věc:  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106 / 1999 Sb. 

V reakci na vyjádření mluvčího Č.O.I. Jiřího Fröhlicha pro média společnosti MAFRA a. s.
(viz  http://pardubice.idnes.cz/pernikova-chaloupka-eet-a-platby-za-uctenku-fee-/pardubice-
zpravy.aspx?c=A161201_132837_pardubice-zpravy_jah)  žádáme  o  upřesnění  paragrafu
právního předpisu, k jehož porušení údajně došlo. V článku, publikovaném dne 2. 12. 2016,
se  píše,  že  „Česká  obchodní  inspekce  rovnou  hovoří  o  porušení  zákona.  „Provozovatel
jednoduše nemůže zpoplatnit svou zákonnou povinnost,“ uvedl mluvčí Jiří Fröhlich.“

Jsme přesvědčeni, že nám žádný zákon nenařizuje poskytovat službu "zaevidování do EET"
na naše náklady, že nám žádný zákon nezakazuje ji zpoplatnit smluvní cenou a že není důvod
kvůli ní zdražovat ostatní výrobky a služby. Pivo za EET nemůže!

Naopak v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, před uzavřením kupní
smlouvy řádně informujeme o vlastnostech prodávaných výrobků a charakteru poskytovaných
služeb, a to včetně cenové kalkulace. Každý zákazník se může svobodně rozhodnout, zda na
naši nabídku přistoupí, anebo zda využije služeb jiného prodejce.
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Ačkoliv účtenky dosud z registračních pokladen i nyní z pokladen EET tiskneme zákazníkům
na naše náklady (tedy pro spotřebitele zdarma), nově poskytovanou službu „zaevidování do
EET“ jsme zpoplatnili smluvní cenou, která vyjadřuje nejenom část nákladů na nově pořízené
vybavení HW a SW pro EET, ale odráží také mimořádný význam této služby, vynucované až
půlmilionovou  sankcí.  Navíc  (nad  rámec  dřívějších  účtenek)  účtenky,  zhodnocené  touto
službou „zaevidování do EET“, jsou ze zákona č. 112/2016 Sb. slosovatelné! Za samotný akt
slosování naštěstí  nenesou odpovědnost živnostníci  a podnikatelé,  kteří  na základě zákona
slosovatelné účtenky evidují a tisknou! Jak potvrdil generální ředitel Finanční správy Martin
Janeček: „Jakmile ministerstvo rozhodne, že se nějaké účtenky slosují, pak předpokládám, že
účtenková  loterie  proběhne.“ Rozumně  uvažující  člověk  by ale  (dle  našeho přesvědčení)
nejdříve připravil slosování účtenkové loterie a teprve pak by zahájil distribuci losů. Jedině
smluvní cenou za poskytnutí služby „zaevidování do EET“ se můžeme bránit proti účelovému
rozdělování nákupu na velké množství slosovatelných účtenek po jednom pivu, po rohlíku či
za každé lízátko. A propos: co má vlastně větší hodnotu – lízátko za 4 Kč anebo poskytnutí
služby „zaevidování tohoto lízátka do EET“ pod vymahatelnou sankcí až 500 tisíc Kč?

Protože  je  obvyklé,  že  mluvčí  státem zřizovaných institucí  se  k činnosti  soukromých
podnikatelů a živnostníků veřejně vyjadřují na základě právních analýz, žádáme Vás
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí právní
anylýzy či jinak pojmenovaného textu, na jehož základě se mluvčí Jiří Fröhlich vyjádřil.

Z právní opatrnosti uvádíme, že žádáme o vyhledání požadovaného dokumentu s odkazem na
konkrétní paragraf právního předpisu ze všech úřadoven (archívů) povinného subjektu. 

Naší snahou je podnikat v souladu s právním řádem a napravit případnou chybu, pokud jsme
se jí snad z nějaké neznalosti dopustili.

S úctou a poděkováním za brzké zaslání datovou schránkou

Luděk Šorm, jednatel s. r. o. 


