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Agenda

• Maďarský model

• Chorvatský model

• Porovnání
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Maďarský model
• Fiskální zákon:

– Přehnaně komplexní řešení
– Víceúrovňová kontrola výpočtu DPH – omezuje plynulost prodeje
– Nejasný výklad konkrétního dodatku fiskálního zákona – nezohledňuje velké

retailové řetězce, jejichž infrastruktura je odlišná od stánkových prodejců či 
restaurací

– Časté novely zákona – nároky na zvyšování nákladů
– Striktní kontrola, časté blokace systému například kvůli zaokrouhlení
– Nepřipravenost ze strany úřadů
– Nejistota ve specifikaci i schvalovacím procesu 
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Maďarský model
• Technologické řešení:

– On-line řešení doplňuje tradičně komplexní fiskální řešení
– I nadále zůstává

• fiskální tiskárna s nesmazatelnou pamětí
• Display – má jasně stanovená pravidla

– Navíc:
• Přenos dat přes GSM – speciální „roamingové“ karty – zvyšuje náklady
• Další kontroly „správnosti výpočtu“

– Vysoké náklady a nároky na nákup HW a jeho implementaci
– Nutné úpravy infrastruktury a straně retailových společností, poskytovatelů

služeb (mobilní operátoři), daňové úřady
– Kumulace citlivých komerčních dat na jednom místě (servery daňové správy –

možnost úniku dat)
– Řešení není snadno aplikovatelné pro mobilní prodejní místa(taxi, MHD,…)
– Regulace komerčního prostředí (platí se dodavatelům více, než by retailové

společnosti po vlastním vyjednávání platily)
– Instalace a servis 

• Pouze přes autorizované společnost
• Dlouhá doba nutná pro implementaci řešení
• Zvýšené náklady na support
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Maďarský model
• Zákazník není nijak motivován vyžadovat účtenku

– Loterie není
– Nemusí vyžadovat účtenku
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Porovnání

Maďarsko
1. On-line

– problém, když dojde k výpadku

2. Fiskální zákon
– složitý, časté novely

3. Zavedení zákona 
– díky složitosti problémy se 

zavedením
4. Certifikace

– Složitá, nejistá a  při každé změně
5. Účtenka neslosovatelná

– zákazník není zainteresován
6. Kontrola státu

– Kontroluje se formálni splnění
zákona

Chorvatsko
1. On-line i off-line

– když dojde k výpadku (2 dny pro 
vyřízení)

2. Fiskální zákon
– krátký a jednoduchý

3. Zavedení
– velmi rychle

4. Certifikace
– Formální registrace - ohlášení

5. Účtenka slosovatelná
– zákazník je zainteresován
6. Kontrola státu
– Analyzuje se „chování“

obchodníků
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Děkuji za pozornost
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