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 1. prosince 2016 proběhl úspěšný start elektronické 
evidence tržeb 

 Do systému evidence tržeb se zapojilo již přes  
43 tis. poplatníků  

 Průměrná odezva méně než 100 milisekund – 
měřeno i nezávislými třetími stranami 

 V systému evidujeme 119 mil. účtenek 

 Za prosinec evidované tržby téměř 20 mld. korun 

 Provoz EET je plynulý a bez problémů 

 

Základní informace o projektu Spuštění projektu 



Od začátku ostrého provozu:  

 vydáno přes 68 tis. autentizačních údajů a 77 tis. 
certifikátů 

 na infolince nebo přes kontaktní formulář 
zodpovězeno 37 tis. dotazů metodických i 
technických 

 Nejčastější dotazy - zatřídění do fází podle NACE, 
náležitosti na účtence, přihlášení do webové 
aplikace, generování certifikátu, minoritní činnosti 

Základní informace o projektu Ostrý provoz 



 U podnikatelů, kteří spadají pouze do první vlny, 
registrujeme zvýšení tržeb o 100%, tedy na 
dvojnásobek oproti loňskému roku!!! 

 Za prosinec více než 100% nárůst registrací k DPH  
z důvodu překročení limitu obratu!!! 

 Nevede k ukončení činnosti podnikatelů, za 12/2016 
ukončilo činnost pouze 104 podnikatelů s činností 
podléhající první vlně EET, nově jich vzniklo 370 

 Dosavadní šetření prokázala, že drtivá většina 
podnikatelů se na evidenci tržeb připravila 

 

Základní informace o projektu Zhodnocení 1. fáze 



Od ostrého startu evidence tržeb: 

 bylo provedeno 1 842 kontrol a šetření  

 zjištěno 162 případů porušení – nevystavení účtenky, 
neodesílání údajů o tržbě do systému EET, neumístění 
informačního oznámení, chybné údaje na  účtenkách 

 Aktuálně cíleno na ty, kteří si nevyzvedli AÚ a provozují 
činnosti podléhající evidenci nebo mají AÚ a neevidují 

 Prozatím nebylo pravomocně rozhodnuto o udělení 
sankce 

 

Základní informace o projektu Kontroly 



 Povinnost evidovat tržby vznikne 1. března odhadem 
pro 250 000 podnikatelských subjektů 

 Tržby z maloobchodu a velkoobchodu 

 Jde o tržby z prodeje zboží (nákup a prodej zboží bez 
dalšího zpracování) 

 Může zahrnovat operace obvykle spojené s prodejem 
(např. sestavení zboží, míchání, plnění do obalů, 
štítkování…) 

ALE  

 Nepatří sem prodej vlastních výrobků nebo výpěstků 

 
 

Základní informace o projektu Start 2. fáze 



 Kamenné prodejny, supermarkety, obchodní domy, 
velkoobchody 

 Stánkový prodej, trafiky, trhy, e-shopy a jiný zásilkový 
prodej, pojízdné prodejny, podomní prodej, aukční domy… 

Ale pozor! 
 I podnikatelé ve službách, pokud prodávají zboží! (např. 

autoservis prodá pneumatiky, kadeřnice vlasové přípravky) 
 Je možné aplikovat  metodiku k minoritní činnosti: Platby 

za minoritní činnosti nepřekročí v provozovně 175 tisíc Kč 
za rok a tvoří méně než polovinu všech plateb dané 
provozovny – vychází se z předchozího kalendářního roku 
 
 

Základní informace o projektu Druhá fáze - příklady 



 Také pro 2. fázi je prvním krokem k evidenci tržeb 
podání žádosti o AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE 

 Zatím si vyzvedlo autentizační údaje  20 tisíc 
podnikatelů z 2. fáze   

 Neodkládejte prosím podání žádosti o autentizační 
údaje na poslední chvíli! 

 AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE lze získat dvěma způsoby: 

 Elektronicky prostřednictvím daňového portálu a 
přihlašovacích údajů do datové schránky  

 Osobně na kterémkoliv územním pracovišti FÚ 

Autentizační údaje 



www.daneelektronicky.cz 





 Konference pro obchodníky 
 30.1. Praha a 15.2. Ostrava 



Děkujeme Vám za pozornost 

www.etrzby.cz 


