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 Nevykázané příjmy podle Českého statistického úřadu 
převyšují v České republice částku 169 mld. Kč ročně   

 Systematické a dlouhodobé krácení daňové povinnosti 
deformuje hospodářskou soutěž a poškozuje poctivé 
podnikatele. Cílem evidence tržeb jsou rovné podmínky pro 
všechny podnikatele. 

 Nechceme daně zvyšovat. Správná cesta je efektivní výběr 
stávajících daní. Jedním z nástrojů je EET. 

 Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon jsou v tuto chvíli 
již platné (112/2016 Sb. a 113/2016 Sb.) 

 

 

Základní informace o projektu Smysl EET a aktuální stav 



Chorvatský 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 …s určitými odlišnostmi 

Česká republika Chorvatsko 

Zjednodušený elektronický 
režim (off-line) 

ANO NE, paragony 

Regulace stavu hotovosti v 
pokladně 

NE ANO 

Povinnost zákazníka převzít 
a držet účtenku 

NE ANO 



 

Základní informace o projektu …s určitými odlišnostmi (2) 

Česká republika Chorvatsko 

Zasílání údajů o pokladním 
personálu 

NE ANO 

Poplatek za digitální 
certifikát 

NE ANO 

Maximální výše sankce 500 tis. Kč 
500 tis. HRK 
(1,8 mil Kč) 



Základní informace o projektu Koncová zařízení - příklady 



 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 piva pivovarem 
restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“ 

 Minimum systémových výjimek 
 např. regulované subjekty, obce a kraje, příspěvkové organizace… 

Základní informace o projektu Jaké tržby se evidují 



 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 



 Pokud nebude spojení na server finanční správy, je možné 
vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru 
finanční správy) 

 Účtenka musí obsahovat PKP (zjednodušený elektronický 
podpis) 

 Data je nutno odeslat do 48 hodin 

 SW řešení: pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile 
je spojení obnoveno, a odešle data 

Základní informace o projektu Co když vypadne internet? 



 Zákon umožňuje evidovat tržby v tzv. zjednodušeném režimu 
(offline) 

 nutno získat povolení svého správce daně 

 Podnikatel musí i ve zjednodušeném režimu okamžitě 
vystavit účtenku, ale data nejsou odesílána online 

 Účtenka neobsahuje FIK, ale musí obsahovat PKP 
(zjednodušený elektronický podpis) 

 Data je nutno odeslat do 5 dnů 

Základní informace o projektu Co když internet v místě není? 



 

 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 



 

Základní informace o projektu Harmonogram příprav 

Kdy Podnikatel Vývojář 

Duben 2016 Spuštění webu etrzby.cz 

11. května 2016 
Zveřejnění technické 
dokumentace 

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 



 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.? 



 Ověřit si, zda a kdy musím začít evidovat 
 Lze využít kontaktní místo EET 

 Ověřit pokladní zařízení, software, internet 
 Kontaktovat dodavatele, ověřit funkčnost hardware, dohodnout 

si úpravu software (plánování kapacit) 
 Mohu evidovat ve zjednodušeném režimu? 

 Získat autentizační údaje 
 Na portálu správce daně nebo osobně na FU 

 Přihlásit se na portál EET 
 Registrovat provozovny 
 Lze nastavit přístupy a oprávnění 

 Stáhnout a nainstalovat autentizační certifikáty 
 Diskutovat s dodavatelem 

 

Základní informace o projektu Co je potřeba udělat? 



 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 

 U restauračních služeb snížení sazby DPH z 21 % na 15 % 

 Od 1.12.2016 

 V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů 

Základní informace o projektu Sleva na dani a snížení DPH  



 Informační web www.etrzby.cz 

 Detailní informace k evidenci 

 Kontaktní formulář pro dotazy  

 Telefonní linka 

 Plánované spuštění: 1.8.2016 

 Podnikatelé mohou kontaktovat i svého správce daně 

 Pracovníci Finanční správy budou mít přístup do databáze 
dotazů a odpovědí, která bude průběžně aktualizována 

Základní informace o projektu Kde zjistit více? 

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 WWW.ETRZBY.CZ 



Základní informace o projektu WWW.ETRZBY.CZ 



Děkuji za pozornost 

EET@mfcr.cz 
www.e-trzby.cz 

mailto:Simona.Hornochova@mfcr.cz

