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Online model evidence 

 

1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci Finanční správě 

2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky 

3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku včetně unikátního kódu 

4. Podnikatel předá účtenku zákazníkovi 

5. Evidenci tržby lze ověřit přes webovou aplikaci Finanční správy 



 

Základní informace o projektu Harmonogram příprav 

Kdy Podnikatel Vývojář 

4. dubna 2016 Spuštění webu www.etrzby.cz 

11. května 2016 
Zveřejnění technické 
dokumentace 

1. června 2016 
Spuštění informační kampaně v 
médiích 

13. června 2016 
Spuštění testovacího 
prostředí („playground“) 

1. srpna 2016 Spuštění telefonní infolinky 

1. září 2016 
Vydávání autentizačních údajů a 
další činnosti FÚ 

1. listopadu 2016 Testovací provoz pro podnikatele 

1. prosince 2016 Začátek evidence pro 1. fázi 



 1. fáze – stravovací a ubytovací služby 
 Začátek evidence 1.12.2016 

 2. fáze – maloobchod a velkoobchod 
 Začátek evidence 1.3.2017 

 3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) 
 Začátek evidence 1.3.2018 

 4. fáze – vybraná řemesla a osobní služby 
 Začátek evidence 1.6.2018 

 
 Vždy konkrétní činnost (jeden podnikatel může mít více 

činností) 
 Posuzuje se dle klasifikace NACE, případně dle pravidel pro 

stravovací služby (1. fáze evidence) 
 

 
 
 

 
 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



 Ubytovací a stravovací služby 
 

 Ubytování - hotely, penziony, chalupy, kempy, tábořiště, 

ubytovny,…   
 

 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací 

služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci 

na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …)  

 Pojem stravovací služba je vymezen judikáty ESD pro 

oblast DPH 

 

 
 

Základní informace o projektu Kdo eviduje od 1.12.2016? 



 Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než 
bankovním převodem, tj. zejména: 
 hotovost 

 platební karty 

 stravenky, poukázky, elektronické peněženky 

 a obdobné prostředky… 

 I transakce mezi podnikateli (např. dodávka zboží 
obchodníkovi), pokud je hrazeno „v hotovosti“ 

 Neevidují se tržby hrazené na bankovní účet 

 Systémové výjimky, např. prodeje přes prodejní automaty 

Základní informace o projektu Jaké tržby se evidují 



 Podnikatel ji musí vystavit vždy 

 Obsahuje vybrané údaje dané zákonem 

 neobsahuje popis zboží či služby 

 neobsahuje identifikaci zákazníka 

 Nemusí to být samostatný doklad 

 Může mít elektronickou formu 

Základní informace o projektu Účtenka 



 Podnikatel nemá možnost se připojit k internetu – řešením je 
„zjednodušený režim“ 

 Zákazník dostává účtenku okamžitě, ale údaje o tržbě se 
neodesílají online 

 Povinnost odeslat údaje nejpozději do 5 dnů – z místa, kde je 
internetové připojení k dispozici 

 Účtenka obsahuje zjednodušený elektronický podpis (PKP) 

 O povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu je 
nutné zažádat na místně příslušném finančním úřadě 

 

Základní informace o projektu Nedostupnost internetu 



 Není nutno žádat o povolení na celou činnost, ale lze např. 
na určité druhy tržeb nebo na činnost jedné ze svých 
provozoven 

 Např. restaurace v horách mimo dosah internetu 

 Mělo by se jednat o výjimečné případy – např. nemožnost 
připojení k internetu, problematická kvalita připojení 

 Finanční úřad rozhoduje do 15 dnů 

Základní informace o projektu Povolení o evidování tržby 
ve zjednodušeném režimu 



 Podnikatel eviduje online, ale internet vypadne  

 Po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) je 
možné vystavit účtenku bez kódu Finanční správy (FIK) 

 Zákazník dostává účtenku okamžitě 

 Účtenka obsahuje zjednodušený elektronický podpis (PKP) 

 Údaje o tržbě musí podnikatel odeslat nejpozději do 48 
hodin 

 V praxi bývá řešeno automaticky softwarem v pokladním 
zařízení (kontroluje dostupnost spojení a odesílá data) – 
ptejte se svého dodavatele, zda tomu tak je 

Základní informace o projektu Krátkodobý výpadek internetu 



 Podnikatel může pokračovat ve své činnosti 

 V okamžiku inkasa tržby nebude moci zaslat správci daně 
údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku 

 Pokud se bude jednat o jím nezaviněný stav a tuto 
skutečnost prokáže, nebude za nezaslání údajů o tržbě a 
nevydání účtenky sankcionován 

 Po zprovoznění pokladního zařízení bude podnikatel povinen 
zaslat příslušné údaje o přijatých tržbách správci daně 
dodatečně, a to v důvodných případech i jednou sumární 
částkou 

 

Základní informace o projektu Porucha pokladního zařízení 



 Podnikatel může získat oficiální vyjádření finančního úřadu o 
tom, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna 
přijímat, je evidovanou tržbou 

 Stanovisko uvedené v rozhodnutí je závazné i pro finanční 
úřad 

 Správní poplatek 1000 Kč 

 

 

 

Základní informace o projektu Závazné posouzení 



 Ověřit si, zda musím začít evidovat 
 Naplnění formální a materiální podmínky 
 Výjimky 
 

 Ověřit si, kdy musím začít evidovat  
 Fázování dle jednotlivých činností 
 

 Mohu využít zjednodušený režim? (offline) 
 

 Kde hledat informace 
 Oficiální webové stránky www.etrzby.cz 
 Infolinka 
 Závazné posouzení 

 
 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat (1/6) 
Musím evidovat? 



 Připravit pokladní zařízení a software, internet 
 Na všech místech, kde dochází k přijímání tržeb 
 Stačí mi jen upgrade existujícího systému nebo potřebuji 

zakoupit nový? 
 

 Zapojení dodavatelů  
 Pozor na plánování kapacit – někteří dodavatelé již avizují, že 

budou mít „plno“ 
 

 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat (2/6) 
Zařízení pro evidenci 



 Získat autentizační (přihlašovací) údaje 
 

 Slouží k přihlášení do webové aplikace EET 
 
 Lze získat dvěma způsoby: 

 Prostřednictvím daňového portálu (podnikatel, který má 
zřízenou datovou schránku) 

 
nebo 
 
 V rámci osobní návštěvy na kterémkoliv finančním úřadě – bude 

předáno v bezpečné obálce 
 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat?(3/6) 
Autentizační údaje 



Vydávání autentizačních (přihlašovacích) údajů 

• Elektronicky na Daňovém portálu (kdo má datovou schránku) 

 

 

 

 

• Osobně na územních pracovištích Finančních úřadů 

 

 

 

 

 

 
 

 

Základní informace o projektu Autentizační údaje 



 Přihlásit se do aplikace EET (odkaz mj. na www.etrzby.cz) 
 

 Zaregistrovat své provozovny 
 

 V aplikaci bude k dispozici náhled na evidované tržby v 
různém členění 

 Bude možné požádat i o detailní výpis 
 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat? (4/6) 
Aplikace EET 

http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/






 Stáhnout a nainstalovat certifikáty 
 Služba dodavatele? 

 
 Podnikatel může získat více certifikátů, dle potřeby 

 Není zpoplatněno 
 
 Platnost 3 roky 

 Následně nutno obnovit 
 
 Nutno rozhodnout: 

 1 certifikát? 
 Samostatný certifikát na každou provozovnu? 
 Samostatný certifikát na každé pokladní zařízení? 

 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat? (5/6) 
Certifikáty 





 Podnikatel má povinnost umístit v místě kde přijímá tržby 
nebo nabízí své výrobky/služby (e-shop) informační 
oznámení, o tom, že má povinnost evidovat tržby a 
vystavovat účtenky 

 Zákonem předepsán pouze text, nikoliv forma 

 Informační oznámení musí být pro zákazníka dostatečně 
viditelné a čitelné 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat? (6/6) 
Informační oznámení 



 Text informačního oznámení 

Při běžném režimu  

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit 
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou 
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 
nejpozději do 48 hodin.“  

Při zjednodušeném režimu  

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit 
kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve 
zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu 
u správce daně nejpozději do 5 dnů.“  

Základní informace o projektu Informační oznámení 



 Jednorázová sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické 
osoby ve výši 5 000 Kč 

 Nezáleží na skutečně vynaložených nákladech 

 Pouze pro poplatníky s příjmy dle § 7 (příjmy ze samostatné 
činnosti) 

Základní informace o projektu Sleva na dani  



 U stravovacích služeb snižujeme od 1. prosince sazbu DPH  
z 21 % na 15 % 

 V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů 

 Redukce administrativy ohledně DPH 

 Služba vs. dodání potravin 

 Dodatečné prostředky pro podnikatele, které je možno 
využít na úhradu nákladů či snížení ceny pro zákazníka 

 Příklad: restaurace s měsíční tržbou za jídlo/nealko ve výši 
100 tis. Kč  úspora cca 60 tis Kč ročně 

 

 

 

Základní informace o projektu Snížení DPH 



 Informační web www.etrzby.cz 

 Detailní a aktuální informace k evidenci tržeb 

 Kontaktní formulář pro dotazy 

 Již více než 1600 dotazů 

 Telefonní infolinka 

 Funguje od 1. srpna, v pracovní dny 9-17 hodin 

 Jednotné číslo 225 092 392 

 Obslouží až 100 podnikatelů současně 

 Již více než 2500 hovorů 

Základní informace o projektu Informační servis  
pro podnikatele 

http://www.e-trzby.cz/
http://www.e-trzby.cz/
http://www.e-trzby.cz/
http://www.e-trzby.cz/
http://www.e-trzby.cz/


Základní informace o projektu Konference a veletrh v Praze 
25. 10. 2016 v KCP 



Děkuji Vám za pozornost 

EET@mfcr.cz 
www.etrzby.cz 

mailto:Simona.Hornochova@mfcr.cz

