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 Elektronická evidence tržeb (EET) je online systém pro 
evidování hotovostních tržeb podnikatelů 

 PŘEKLAD 

 Ministerstvo financí zavedlo EET, aby zabránilo nekalé 
konkurenci těch, kteří krátí hotovostní tržby. 

 PŘEKLAD 

 

Základní informace o projektu Smysl EET 



Online model 

 

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) 

4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku (lze i v elektronické podobě) 

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



Základní informace o projektu Koncová zařízení - příklady 



 Celkem 4 postupné fáze 
 PŘEKLAD 

 
 Postupně všechny obory kde jsou přijímány hotovostní 

tržby! 
 PŘEKLAD 

 
 Pokud má podnikatel víc činností, začíná každou evidovat 

podle příslušného data, nebo může dříve 
 PŘEKLAD 
 

 
 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



 1. fáze – stravovací a ubytovací služby: od 1.12.2016 
 PŘEKLAD 

 
 
 
 

 

 
 

Základní informace o projektu 1. fáze 



 2. fáze – maloobchod a velkoobchod: od 1.3.2017 

 Překlad 
 

 
 

Základní informace o projektu 2. fáze 



 3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze): od 1.3.2018 
 PŘEKLAD 

 Například lékaři, advokáti, taxislužba atd. 

 PŘEKLAD 
 

Základní informace o projektu 3. fáze  



 4. fáze – vybraná řemesla: od 1.6.2018  

 PŘEKLAD 
 

 
 

Základní informace o projektu 4. fáze 



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

 platební karty 

 stravenky, poukázky, elektronické peněženky 

 a obdobné prostředky… 

Základní informace o projektu Jaké tržby se evidují 



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

 PŘEKLAD 

 Neevidují se faktury nebo zálohy hrazené na bankovní účet 

 PŘEKLAD 

 Systémové výjimky, např. prodeje přes prodejní automaty 

 PŘEKLAD 

Základní informace o projektu Jaké tržby se evidují 



 Zasílají se jen vybrané údaje 
z účtenky 

 PŘEKLAD 

 

 Je povinnost přidat na 
účtenku údaje dle zákona 
(např. kódy BKP a FIK) 

 PŘEKLAD 

Základní informace o projektu Zasílané údaje 



 Pokud nebude spojení, je možné vystavit 
 účtenku bez FIK (jedinečného kódu), ale s PKP 

 PŘEKLAD 

 Povinnost odeslat data do 48 hodin 

 PŘEKLAD 

 SW řešení: pokladní zařízení se může připojit, jakmile je 
spojení obnoveno, a odeslat data 

Základní informace o projektu Co když vypadne internet? 



 Zákon umožňuje evidovat 
ve zjednodušeném režimu 

 PŘEKLAD 

 

 Data se neodesílají online, 
ale do 5 dnů, na účtence PKP 

 PŘEKLAD 

 

 Zákazník musí dostat účtenku hned! 

 PŘEKLAD 

 

Základní informace o projektu Co když internet v místě není? 



 Provádí Finanční a Celní správa 

 PŘEKLAD 

 Kontrolní pracovník si  
zakoupí zboží nebo službu  
a zkontroluje účtenku 

 PŘEKLAD 

 

 Pracovník může odstoupit od smlouvy a zboží vrátit, pokud 
tomu neodporuje povaha zboží (nelze např. krájené maso) 

 PŘEKLAD 

 

Základní informace o projektu Kontrolní nákupy 



 Nezaslání tržby nebo nevystavení účtenky = pokuta až do 
500 000 Kč. 

 Opakované závažné pochybení = uzavření provozovny 

 

 

 Mimořádné důvody (např. výpadek elektřiny nebo porucha 
pokladny) – je potřeba co nejdříve: 

 obnovit evidenci 

 psát si údaje o tržbách 

 pak je následně doevidovat 

 

 

Základní informace o projektu Sankce za porušení zákona 



 Je povinnost zveřejnit v pokladním místě informační 
oznámení => za nezveřejnění pokuta do 50 000 Kč.  
 

 Informační oznámení – 
běžný režim 

 

 

 Informační oznámení –     
zjednodušený režim 
 

 

Základní informace o projektu Sankce za porušení zákona 



 

Základní informace o projektu Harmonogram příprav 

Kdy CZ VIET 

Duben 2016 Spuštění webu etrzby.cz 

11. května 2016 
Zveřejnění technické 
dokumentace 
 

Červen 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 

1. prosince 2016 Začátek evidence pro 1. fázi 



 Připravit si pokladní zařízení, software, internet 
 
 Získat autentizační údaje 

 Na portálu správce daně nebo osobně na FU 
 

 Přihlásit se na portál EET (odkazem z www.etrzby.cz) 
 Registrovat provozovny 
 

 Stáhnout a nainstalovat certifikáty 
 Služba dodavatele pokladního řešení? 

 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat? 



 Vybrat takovou, která odpovídá činnosti, počtu zákazníků 
atd. 

 Ptát se dodavatele: 
 Umí pokladna všechny funkce, které požaduje zákon? 
 Pomůže mi dodavatel s instalací a zprovozněním? 
 Záruky a servis 
 Atd. 

 Aktivita podnikatelských svazů a asociací 
 

Základní informace o projektu Jak vybrat pokladnu? 



 Daň z přidané hodnoty (DPH), která se účtuje k ceně  
 výrobku nebo služby. 

 PŘEKLAD 

 Pro restaurace 
snížení sazby DPH  
z 21 % na 15 % od 1.12. 

 Kromě alkoholu 

 Více peněz pro podnikatele 

 

Základní informace o projektu Snížení DPH u stravování 



 Jednorázová sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické 
osoby (OSVČ), které budou evidovat tržby 

 Sleva je ve výši 5 000 Kč 

 PŘEKLAD 

Základní informace o projektu Sleva na dani 



Česky: 

 Oficiální web www.etrzby.cz 

 Telefonní linka (od 1.8.) 

Vietnamsky: 

 Facebook a weby vietnamských organizací 

 Web AMSP ČR (eltrzby.cz) 

Základní informace o projektu Kde zjistit více? 

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


Děkujeme za pozornost 
 

EET@mfcr.cz 
www.etrzby.cz 

mailto:Simona.Hornochova@mfcr.cz

