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Aktuálně:
ke spuštění pilotního provozu evidence tržeb došlo v úterý 
1.  listopadu 2016. Podnikatelé si v průběhu celého měsíce mohou 
otestovat svá pokladní zařízení, rychlost komunikace se servery Finanční 
správy a  soulad elektronické evidence tržeb se svými prodejními 
a  účetními procesy, než se 1. prosince rozběhne provoz EET naostro. 
K 14. listopadu 2016 si v pilotním provozu EET zkouší svou připravenost 
téměř 6 700 podnikatelů.

Finanční správa prodloužila úřední hodiny pro vydávání 
autentizačních údajů, které umožní podnikateli přihlášení na portál 
správce daně, kde si poté vygeneruje certifikát, který je potřeba 
nainstalovat do pokladního zařízení. Na všech územních pracovištích 
finančních úřadů v ČR dochází tedy ke sjednocení a prodloužení 
úředních hodin pro vydávání autentizačních údajů, a to v termínu od 21. 
listopadu do 2. prosince 2016 od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 
18:00 hodin, v pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin. K 14. listopadu 2016 
bylo zažádáno již o 36 312 těchto údajů.

v novém letáku Finanční správy s názvem “Webová aplikace 
Elektronická evidence tržeb” najdete informace o aplikaci umístěné 
na stránkách Daňového portálu, která umožňuje uživatelům evidenci 
provozoven, správu certifikátů pro evidování tržeb, k dispozici jsou 
přehledy údajů o evidovaných tržbách a pod. 

v letáku Finanční správy s názvem “Správa certifikátů pro evidování 
tržeb” se dozvíte informace o tom, jak může podnikatel zažádat 
o vydání nového certifikátu nebo jak své stávající certifikáty spravovat. 
Po  přihlášení do “Webové aplikace Elektronická evidence tržeb”, je 
možno po kliknutí na odkaz “Certifikáty” zobrazit úvodní stránku 

certifikační autority, kde najdete informace o uživateli (DIČ, uživatelské 
jméno, e-mail), vydaných certifikátech a pod. 

ve společném letáku celní správy a Finanční správy Čr “informace 
o kontrolách celní správy a Finanční správy Čr v oblasti elektronické 
evidence tržeb“ najdete informace o chystaných kontrolách, které budou 
prováděny od 1. prosince 2016, kdy na základě zákona č. 112/2016 Sb., 
o evidenci tržeb, budou kontroloři kontrolovat, zda poplatník plní své 
povinnosti vyplývající ze zákona. Pro kontrolu budou využívat institut 
kontrolního nákupu, a to převážně v civilním oděvu. Kontroloři se budou 
muset prokázat svým služebním průkazem.

konference na téma Evidence tržeb v praxi s doprovodným veletrhem 
pokladních zařízení proběhla v úterý 25. října 2016 v Kongresovém 
centru v Praze. Navštívilo ji rekordních 1200 podnikatelů a živnostníků 
a připojilo se celkem 27 vystavovatelů. Akce se účastnil ministr financí 
Andrej Babiš, náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová, generální 
ředitel Finanční správy Martin Janeček a další zástupci Finanční správy.
V průběhu odborného bloku představili společně s metodiky rezortu 
harmonogram evidence tržeb, vysvětlili, jak se krok po kroku do systému 
přihlásit a odpovídali také na  četné dotazy návštěvníků.

navazující akce na stejné téma se uskutečnila v pátek 4. listopadu 
v Ostravě, kam zavítalo stejné osazenstvo v čele s ministrem financí. 
Konference se uskutečnila v historických prostorách Trojhalí Karolina 
a účastnilo se jí 650 návštěvníků a dvě desítky vystavovatelů pokladních 
zařízení.
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