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Státní loterieÚčtenkovkaměla být klíčovýmná‑
strojem, jak ohlídat, že podnikatelé neobchá‑
zejí EET a elektronicky evidují všechny tržby.
Vycházela z jednoduché strategie ministerstva

financí: zákazníkynaučíbrát si uobchodníkůúčtenky
a nechá je, ať z nich přes počítač nebo mobil zadávají
údaje do loterie. Tím odhalí doklady, u kterých něco
nesedí.Plánalenarazilnaprovedení.Místoodhalování
podvodůvevidencitržebsesamotnáÚčtenkovkastala
kvůlinepromyšleněsestavenýmregulímmístemrych‑
lého zbohatnutí pro několikmálo hráčů. Letos v dub‑
nu skončila. Případ řešila policie, v létě ho ale odložila
a zamachinace nikohoneobvinila.
Započítáme‑li do nákladů výhry, kterých se kaž‑

dý měsíc rozdělilo 21 tisíc od stokoruny po milion,
vyšel roční provoz loterie zhruba na sto milionů ko‑
run. Ve srovnání s efektivitou namátkových kontrol
tak finanční správa získala poměrně lacino účinnou
zbraň na podnikatele, kteří by se rozhodli část tržeb
nepřiznávat. Nikdo nechtěl riskovat, že ho zákazníci
prostřednictvím loterie udají berňákům.
Analytickénástroje, které systémEETaÚčtenkov‑

ky propojovaly, by správce daně upozornily na to, že
u určitého prodejce počet neplatných účtenek zadá‑
vaných do loterie překročil obvyklou mez. A to je už
důvod k cílené kontrole.

Mezery v pravidlech
Herní řád však umožňoval ovládnout celou loterii
malou skupinou hráčů, která našla způsob, jak au‑
tomatizovaně registrovat velké množství účtenek.
Vznikly veřejné i neveřejné portály pro výměnu EET
kódůapodle informacíHNsena tétovýměněpodíleli
i někteří vývojáři softwarovéhoEET řešení profirmy.
Ti měli přístup k datům odesílaným na ministerské
serveryanakonciměsícemohli automatizovaněabez
ručního přepisování přihlásit desetitisíce účtenek,
které zákazníci do loterie nezadali.
„Používaly se ve velkém i evidované tržby od pod‑

nikatelů, kde se nedalo předpokládat, že jejich účetní
budepopracovnídobězeštosufakturpřepisovatkódy
do hry, a nikdo jiný se k těm údajům dostat nemohl,“
popisuje svou zkušenost jeden z programátorů, jehož
totožnost redakce zná, ale který si ji nepřál odhalit.
Spolupracující skupiny tak využívaly hned něko‑

lika mezer v herním řádu. Předně mohly velký počet
účtenekrozdělitdodesítekhráčskýchúčtů.Umenších
výher nemusel hráč prokazovat svou totožnost. Sta‑
čilomít k dispozici patřičný počet e‑mailových adres
ananěkódyrovnoměrně registrovat.Omezenaneby‑
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Celý život po nás někdo chce
předložit občanský průkaz,
cestovní pas nebo jiný doklad
totožnosti.Důvěryhodná iden‑

tifikace osoby dosud vyžadovala fy‑
zickoupřítomnost, vzájemnýkontakt
as tími spojenénákladyarizika,která
jsou zvlášť citelná v době koronavi‑
rové pandemie. Ministerstvo vnitra
sice zavedlo občanský průkaz s elek‑
tronickým čipem, reálné výsledky to‑
hoto projektu jsou ale rozpačité.
S příchodem bankovní identity na‑

stanezměna.Zákonobankovní identi‑
tě,kterýnabýváúčinnosti 1. ledna2021,
rozšíří službybankoposkytováníelek‑
tronickéidentifikace,autentizaceapo‑
depisování. Využití bankovní identity
v zahraničí dává tušit, že je na co se tě‑
šit. Na rozdíl od elektronické občanky
bankya soukromýsektor zajistí smys‑
luplné využití a nabídku služeb.
Díky bankovní identitě bude mož‑

né jednoduše ověřit totožnost člově‑
ka na dálku pomocí prostředku pro
přístup do internetového bankov‑
nictví. Klienti budou při ověřování
identity používat to, co velmi dobře
znají, umí s tím pracovat a důvěřují
tomu, nejčastěji svůj počítač či mo‑
bilní telefon.
Bankovní identita bude jednodu‑

chou náhradou dokladů totožnosti
skoro ve všech případech, kdy o to
klient bude stát. Bez jeho souhlasu
banka neposkytne druhé straně žád‑
né údaje. Klient tak budemít přehled
otom,kdoaza jakýmúčelemchce jeho
totožnost znát.
Vedle elektronické identifikace

bude bankovní identita také meto‑
dou pro elektronický podpis a půjde
ji využívat i propřihlašovánídouživa‑
telskýchúčtůnapříč internetem.Záro‑
veňbude iplatebnímetodouaumožní
autorizaci jednoduchých plateb.
Inspirace přišla do Česka zejména

ze severských zemí. V Norsku využí‑
vá bankovní identifikaci a související
podepisování skoro 90procent aktiv‑
ních obyvatel, mezi 20 a 54 lety věku
dokonce 97procent. S nadsázkou tu
říkají, že do banky se chodí pouze jed‑
nouzaživot, a tokvůli zřízení identity.
Všepotřebné lzenásledněvyřídit s její
pomocí, dokonce i rozvod.
Podobně by mohla bankovní iden‑

tita fungovat i u nás. Díky ní získají
elektronické služby státu až 5,5milio‑
nu potenciálních uživatelů. Pro řadu
firem to bude znamenat zajímavou
úsporu v porovnání s vlastním řeše‑
ním identifikaceklientůakonkurenč‑
ní výhodu na trhu. Využití bankovní
identifikace bude pro uživatele zdar‑
ma. Vše zaplatí dodavatelé komerč‑
ních on‑line služeb, kteří budou iden‑
titu, se souhlasemuživatelů, využívat.
Podobně se financuje už zaběhlý sys‑
tém platebních karet.
Jako spoluautoři zákona věříme

vúspěchaplošnépřijetí této inovativ‑
nímožnostivyužívatpřístupovéúdaje
dointernetovéhobankovnictví iunás.
Nepochybujeme,žepůjdeosuverénně
nejvíce využívanéověření totožnosti,
kterépřinesenovýrozměrdigitalizace
obchodu i veřejných služeb.
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la ani minimální částka evidované tržby, jak je tomu
vobdobných loteriíchv zahraničí. Bylomožnédohry
přihlásit i tržbu v částce jednoho haléře a získat tím
platný tiket.Tohosefinanční správachytla adofirem
evidujících takto nízké částky poslala kontrolory. Ti
ale žádné nepravosti nezjistili.
Indicie, že sÚčtenkovkounení vševpořádku,mělo

ministerstvo financí už řaduměsíců před tím, než se
rozhodlo letos v dubnu hru ukončit, a to z pravidel‑
nýchstatistickýchreportůhry.Měsícpojejímspuštění
v listopadu2017 téměřpůlmilionu lidí zaregistrovalo
14 a půl milionu účtenek, o dva roky později to samé
množství herníchkódůposlalodohryuž jen340 tisíc
hráčů. Zájem soutěžících upadal, ale objem účtenek
zůstával téměř neměnný. Statistiky ukazovaly na ro‑
zevírající se nůžkymezi běžnými hráči, co v průměru
nasbírali nebo vyměnili jednotky až desítky účtenek
denně, amezi „profesionály“, kteříbyli schopnidohry
přihlásit jednorázově i tisíce dokladů.

Podvody policie neodhalila
Ministerská trpělivost spraktikamihráčůpřeteklaaž
lonivprosinci,kdyresortohlásil, ženapodvodníkypo‑
dal trestníoznámení. Šetřeníaleukázalo, žekžádným
podvodůmnedošlo. Hráči pouze postupovali tak, jak
jimtošpatněnapsanápravidlaumožnila. „Nazákladě
šetřenínebylypolicií zjištěnyskutečnostidůvodněna‑
svědčující spáchání trestného činu,“ potvrdil Zdeněk
Vojtěch z tiskového odboru financí.
Jarní vlna koronavirové pandemie ukončila účten‑

kovou hru a na tři roky pozastavila povinnost tržby
evidovat – i u subjektů, které na toměly své pokladní
systémy připraveny a nečinilo jim to žádný problém.
O novém spuštění resort podle Vojtěcha neuvažuje
přinejmenším do konce tohoto odkladu.
„V porovnání s lednem, kdy tržby evidovalo 125 ti‑

síc daňových subjektů, jich v říjnubylouž jen88 tisíc,
tedypřibližněo třetinuméně,“ potvrdil LukášHeřtus
zGenerálníhofinančníhoředitelství, že tétomožnosti
nevyužila zdaleka většina podnikatelů. To může být
dáno i obavou, že by pak obtížněji dokládali pokles
příjmů v důsledku vládních krizových opatření.
„Zpolitickéhohlediskajelogické,žestátnechceuhra‑

dit vysoké ztráty firem, kdy hrozí spory šplhající se
do řádů miliard korun,“ objasňuje možnou motivaci
vlády k doporučení neevidovat elektronicky tržby ad‑
vokát Arthur Braun z bpv Braun Partners. Problema‑
tická je podle něj i snaha změnit definici pojmu škody
v občanském zákoníku. „I kdyby byl ušlý zisk nadále
zahrnut v definici škody, mohu z praxe říct, že je její
vyčíslení velmi obtížně doložitelné. Jestliže budumít
podnikvPraze, těžkosemvdobědruhévlnypandemie
přijedouzahraniční turisté, i kdybyhotel nebo restau‑
raci stát nechal otevřené,“ uvádí příklad.
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