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Základní informace o projektu   Agenda 



Sbírka zákonů – Částka 43 – Rozeslána 13. dubna 2016 

 

 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
 

 Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 
 

 Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a 
bezpečnostního kódu poplatníka - návrh 

Základní informace o projektu Zákon o evidenci tržeb 



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

 platební karty 

 stravenky, poukázky, elektronické peněženky 

 šekem, směnkou 

 a obdobné prostředky… 
 

 I transakce mezi podnikateli (např. dodávka piva pivovarem 
restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“ 

Základní informace o projektu Jaké tržby se evidují -§ 4, § 5 



 

Evidovanou tržbou nejsou tržby: 
 státu, územně samosprávného celku,  příspěvkové organizace 

 držitele poštovní licence 

 banky, pojišťovny, úvěrových družstev 

 penzijních společností a fondů 

 z prodeje na palubě letadla, v osobní železniční dopravě 

 z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu 

Základní informace o projektu Jaké tržby se neevidují - § 12 



Princip elektronické evidence 

 

1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 

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

3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu - FIK) 

4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku  

5. Evidenci tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si 
může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem  



 1. milník  

byl dosažen dne 11. května 2016, kdy byla na oficiálních webových 

stránkách etrzby.cz publikována technická dokumentace pro IT vývojáře 

  

 2. milník 

byl dosažen dne 13. června 2016, kdy bylo spuštěno testovací prostředí, 

tzv. playground, které umožní výrobcům pokladních systémů a vývojářům 

testování připraveného software 

 

 3. milník 

od 1. září 2016 bude zahájen proces přidělování autentizačních údajů, 

včetně možnosti správy údajů o provozovnách a certifikátech na portálu 

finanční správy 

  

 4. milník 

přibližně 1 měsíc před účinností zákona, tj. v listopadu 2016, bude zajištěn 

zkušební provoz systému evidence tržeb 

Základní informace o projektu Milníky projektu 



 

 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 
 Začátek evidence 1.6.2018 

 
 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



 Autentizační (přihlašovací) údaje - lze získat dvěma způsoby: 
 Prostřednictvím portálu správce daně za podmínky, že mám 

zřízenou datovou schránku nebo 
 V rámci osobní návštěvy na kterémkoliv finančním úřadě – bude 

předáno v bezpečné obálce    

 Závazné posouzení o určení evidované tržby 
 FÚ vydá oficiální potvrzení, zda je tržba evidovanou tržbou či zda 

může být evidována ve zjednodušeném režimu 

 Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu 
 Lze např. na určité druhy tržeb nebo určitou provozovnu (např. 

prodejní stánek mimo obec) 
 Výjimečné případy – např. nemožnost připojení k internetu, 

problematická kvalita připojení 
 

 
 

 

Základní informace o projektu Co vydává FÚ od 1.9. 



 

 Vydávání certifikátů od 1. září 2016 na portále finanční 
správy 

 
 Standard x 509 v. 3 
 
 

 Platnost certifikátu 3 rok 

 

 
 

Základní informace o projektu Certifikační autorita 



Základní informace o projektu www.etrzby.cz 



 Základní informace 

 Hramonogram  
 

 Technická specifikace 

 Dokumentace CZ, EN 

 Testovací  a vzorové soubory/příklady 
 

 Oznámení k testovacímu prostředí 

 Informace o provozu PG 

 Informace o připravovaných změnách PG 

 

 Nejčastější dotazy 

 

Základní informace o projektu IT/Vývojář 



 DIČ 

 ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky 

 BKP (kód generovaný pokladnou) 

 Datum a čas transakce 

 Celková částka tržby 

 Režim EET (běžný/zjednodušený)… 

 Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů 

 Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery…. 

… na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo 
dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele) 

 

Základní informace o projektu Zasílané a tištěné údaje 



Základní informace o projektu Módy odesílání datových zpráv  

Mód datové zprávy 

evidované tržby  Cílové prostředí  Scénář použití  

Validita datové 

zprávy evidované 

tržby  

Ostrý  
Datová zpráva v 

elementu Hlavicka  

neobsahuje atribut 

ověření, nebo  

obsahuje atribut 

ověření=“false“  

Produkční  

Poplatník EET zasílá datovou 

zprávou údaje o evidované 

tržb  

Validní  

Nevalidní  

Neprodukční  

Vývojář SW testuje svou 

aplikaci v ostrém módu  

Validní  

Nevalidní  

      Ověřovací  
Datová zpráva v 

elementu Hlavicka 

obsahuje atribut  

ověřeni=“true“    

 

 

Produkční  

Poplatník EET ověřuje 

funkčnost spojení mezi svým 

pokladním zařízením a 

systémem EET  

Validní  

Nevalidní  

Neprodukční  

Vývojář SW testuje svou 

aplikaci v módu ověření 

funkčnosti spojení mezi 

pokladním zařízením a 

systémem EET  

Validní  

Nevalidní  



 Popis rozhraní zveřejněn 11.5.2016 na www.etrzby.cz 

 Dokument „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového 
rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“, XSD a WSDL definice 

 Od 13.6. v české a anglické verzi, s příklady vzorových zpráv 

 Playground spuštěn 13.6.2016 ve verzi 2.0 

 Na www.etrzby.cz zveřejněny přístupové údaje a certifikáty 

 Bez registrace vývojářů, stejné přístupové informace pro všechny 

 Verze 3 Popisu rozhraní a Playgroundu 

 Minoritní změny rozhraní, podpora varování o výsledku průchozích kontrol 

 V druhém týdnu srpna, sledujte http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-k-testovacimu-
prostredi-playground 

Základní informace o projektu Popis rozhraní a Playground 
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 Neprodukční prostředí (playground) slouží výhradně vývojářům softwaru pro 
pokladní zařízení. Zaslání datové zprávy do neprodukčního prostředí není zasláním 
údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET. 

 Podpora vývojářů. Odpovědi na individuální dotazy prostřednictvím kontaktního 
formuláře na www.etrzby.cz. 

 Finanční správa odpovídá na dotazy metodického i technického charakteru, které se 
přímo vztahují ke zveřejněným specifikacím a funkcionalitě Playgroundu, resp. systému 
elektronické evidence tržeb. 

 Součástí podpory není poradenství k software pokladních systémů, podpůrným 
knihovnám a vývojovým nástrojům, ani výklad nebo postup při aplikaci obecně platných 
technických standardů.  

 Odpovědi na individuální dotazy jsou vyřizovány v pracovních dnech a zasílány mailem. 

 

Základní informace o projektu Definice Playgroundu 



 Provozní statistiky za týden 25-31.7.2016 

 29.190 transakcí z 204 unikátních IP adres 

 106 IP adres dostalo pozitivní odpověď (FIK) na jimi sestavenou zprávu 

 30 IP adres dostalo pozitivní odpověď (FIK) na publikovanou vzorovou zprávu 

 68 IP adres dostalo pouze negativní odpovědi 

 

Základní informace o projektu Provoz Playgroundu 

0

200

400

600

800

1000

3.7.2016 10.7.2016 17.7.2016 24.7.2016 31.7.2016

Souhrnný počet unikátních IP adres od zahájení provozu 

IP unikátní IP s vlastní transakcí



 Podpora vývojářů 

 20-30 dotazů týdně k EET celkem (červen/červenec) 

 ~10 technických dotazů týdně 

 Témata častých otázek 

 verze WSDL, problémy importu WSDL ve vývojovém nástroji XY 

 verze TLS a podpora Windows XP 

 chyba č. 3 „XML zprava nevyhovela kontrole XML schematu“ 

 generování WS-Security zprávy ve vývojovém nástroji XY 

 vytvoření UUID zprávy 

 kontroly DIČ certifikátu a PKP 

 

 

Základní informace o projektu Podpora vývojářů 



Děkujeme za pozornost 

 
www.etrzby.cz 


