
NÁZEV POPLATNÍKA
Ulice 12, 123 45 Město

Tel.: 123 456 789
IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678
DIČ pověřujícího: CZ12345678

Provozovna: 11 Pokladna: 001
Datum: 16.12.2016 Číslo účtenky: 000007
Čas: 9:15:43

položka číslo 1 100,00 Kč A
položka číslo 2 100,00 Kč B
položka číslo 3 100,00 Kč C

DPH
sazba    základ daně      daň                 celkem
A 10%      90,90    9,10 100,00
B 15%      86,95  13,05 100,00
C 21%      82,64  17,36 100,00

Celková částka: 300,00 Kč

Režim tržby: běžný
FIK
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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DIČ pověřujícího poplatníka dle § 20 odst. 2 ZoET. 
Od 1. listopadu 2019 povinný údaj v případě, že 
kmenová část DIČ není tvořena rodným číslem  
– uvádí se pouze v případě, že poplatník eviduje tržby  
za jiného poplatníka na základě pověření dle § 9 odst. 
1 ZoET. V žádných ostatních případech se neuvádí.

DIČ poplatníka dle § 20 odst. 1 písm. b) ZoET. Od  
1. listopadu 2019 povinný údaj v případě, že kmeno-
vá část DIČ není tvořena rodným číslem V případě 
nepřímého zastoupení (např. komisní prodej) se jedná  
o DIČ zástupce (komisionáře), v případě pověření se 
jedná o DIČ pověřeného, a to jak dle § 9 odst. 1 ZoET, 
tak i § 9 odst. 2 ZoET. 

Označení pokladního zařízení poplatníka dle § 20 
odst. 1 písm. d) ZoET - jedná se o označení pokladní-
ho zařízení, na kterém je tržba evidována. Označení 
stanoví sám poplatník. Každé pokladní zařízení v rám-
ci jedné provozovny a daném čase musí mít unikátní 
označení.

Pořadové číslo účtenky dle § 20 odst. 1 písm. e) 
ZoET – pro konkrétního poplatníka musí být unikát-
ní na jedné provozovně, pro jedno pokladní zařízení 
a  v  jednom okamžiku. Čísla účtenek by měla tvořit 
logickou řadu (spojitou či nespojitou). 

Celková částka tržby dle § 20 odst. 1 písm. g) ZoET 
– částka skutečně přijatá poplatníkem, musí odpoví-
dat částce tržby uvedené v datové zprávě odeslané 
do systému EET. Uvádí se vždy v Kč. 

BKP - Bezpečnostní kód poplatníka dle § 20 odst. 1 
písm. h) ZoET – otisk kódu PKP generovaný poklad-
ním zařízením poplatníka, který jednoznačně identi-
fikuje příslušnou tržbu poplatníka. Délka kódu je 44 
znaků. Na účtenku se tiskne vždy. 

Účtenka může obsahovat další náležitosti dle ji-
ných právních předpisů (např. zákona o dani z přidané 
hodnoty či zákona o ochraně spotřebitele), informaci 
o podmínkách reklamace apod. Příklady takových po-
ložek jsou na účtence uvedeny bez komentáře.

Datum a čas transakce dle § 20 odst. 1 písm. f) ZoET 
– musí odpovídat datu a času přijetí tržby nebo vy-
stavení účtenky (pokud je vystavena dříve) uváděným 
v datové zprávě odeslané do systému EET. Čas je nut-
né uvádět včetně sekund.

Režim tržby dle § 20 odst. 1 písm. i) ZoET – vždy 
bude uveden buď režim běžný, nebo zjednodušený.

FIK - Fiskální identifikační kód dle § 20 odst. 1 
písm. a) ZoET – kód generovaný správcem daně, kte-
rý je součástí údajů zasílaných v potvrzovací datové 
zprávě o přijetí evidované tržby. Kód je unikátní pro 
každou potvrzovanou datovou zprávu. Délka FIK je 39 
znaků. Pokud mají poslední dva znaky hodnotu ff, byl 
kód přidělen v neprodukčním prostředí (prostředí pro 
vývojáře), nejedná se o skutečný FIK – tržba nebyla 
zaevidována).

PKP - Podpisový kód poplatníka dle § 20 odst. 3) 
ZoET – kód generovaný pokladním zařízením poplat-
níka, který jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu 
poplatníka. Délka kódu je 344 znaků. Na účtence je 
uváděn pouze v případě, kdy poplatník není povinen 
uvádět na účtence  FIK (tj. při překročení mezní doby 
odezvy a při zjednodušeném režimu).

Označení provozovny dle § 20 odst. 1 písm. c) ZoET 
– číslo přidělené správcem daně v rámci oznámení 
údajů o provozovně prostřednictvím webové aplika-
ce EET.

Vzorová účtenka podle zákona o evidenci tržeb

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.etrzby.cz v dokumentech „Formát a struktura údajů o evidované tržbě“ a „Popis položek datové věty a situace při evidenci tržeb“.


