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1.  ÚVODEM

Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je nově dána povinnost 
elektronické evidence přijatých tržeb. Subjektem evidence tržeb 
jsou poplatníci daně z příjmů fyzických i právnických osob, 
předmětem evidence jsou evidované tržby poplatníka. 

Podnikatel se musí před přijetím první evidované tržby 
zaregistrovat do systému a požádat správce daně o autentizační 
údaje, a to prostřednictvím 

 • datové zprávy s ověřenou identitou (nikoliv přes datovou 
schránku) nebo 

 • ústně do protokolu u kteréhokoliv věcně příslušného 
správce daně.

Dále musí splnit svoji oznamovací povinnost údajů 
o provozovnách, ve kterých se provádí činnost, ze které plynou 
evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí i údaje 
o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo 
služby. Tato povinnost předchází procesu vydání certifikátu. 
Oznamovací povinnost se realizuje prostřednictvím společného 
technického zařízení správce daně na Daňovém portálu – viz obr. 1. 
Výsledkem procesu je obdržení certifikátu.

Dále musí splnit svoji informační povinnost vyvěšením informace 
o EET a evidovat tržby běžným nebo zjednodušeným režimem.

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba 
poplatníkovi, která je uskutečněna:
a) v hotovosti penězi nebo platební kartou,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává 

příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, 
který má tržbu evidovat (obvyklé u e-shopů, zprostředkované 
skrze brány ThePay, GoPay a ComGate),

c) šekem,

d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle 

písmen a) až d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze 

způsobů platby podle písmen a) až e).

Pokud přijímá podnikatel tržby pouze bankovním převodem 
na účet nebo vkladem na účet v bance, popř. platbou složenky 
na poště, tyto tržby do EET nespadají a podnikatel se nemusí 
do EET přihlašovat ani nikam nic hlásit.

V případě, že má OSVČ živnostenské oprávnění na nějakou 
činnost, ale nevykonává ji a nemá z ní tedy žádné tržby v hotovosti, 
do EET se registrovat nemusí, ani nemusí živnost rušit. Před 
obdržením první tržby v hotovosti v budoucnu se pak musí do EET 
registrovat.

Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné 

činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který:
 • není předmětem daně z příjmů,
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý (např. 
nahodilý prodej majetku z obchodního majetku, inkaso 
pojistného plnění, vztahující se k obchodnímu majetku) nebo 

 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
(např. autorské honoráře do 10 tis. Kč měsíčně za příspěvky 
vymezené v § 7 odst. 6 zákona o dani z příjmů), nebo

b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, 
která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
nebo

 • podléhá dani ze samostatného základu daně.
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Obr. 1  Úvodní stránka Daňového portálu pro elektronickou evidenci tržeb.
Figure 1  Home of the Tax Revenue Portal for Electronic Sales.

Zdroj: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces.

Obr. 2  Vyžadované údaje k autentizaci Daňového portálu pro elektronickou evidenci tržeb.
Figure 2  Data Required to Authenticate the Tax Revenue Portal for Electronic Sales Records.

Zdroj: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=UEs5FzuIv-zj5jUtIuHTF4s9.

Placení či neplacení DPH o zařazení do režimu zákona o evidenci 
tržeb nerozhoduje. Subjektem, k němuž se vztahují povinnosti 
podle zákona o evidenci tržeb, je poplatník daně z příjmů fyzických 
osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Předmětem 
evidence tržeb jsou pak evidované tržby poplatníka – obecně tržby 
v hotovosti, platbami kartou, šeky, směnkami nebo obdobnými 

platidly. Evidovanou tržbou je u poplatníka daně z příjmů vždy 
pouze příjem, který není ojedinělým příjmem. Evidenci tržeb 
nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo 
inkasem. Více: http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje. 

Vystavuje-li poplatník fakturu, není pro účely evidence tržeb 
rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem 
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je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí-li zákazník 
příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným 
obdobným způsobem, musí poplatník platbu zaevidovat, a to 
i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně. Povinnost 
evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře 
uhrazena převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet 
v bance – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena 
v hotovosti.

Pokud se týká archivace dat, zákon nepřidává žádné nové 
povinnosti ohledně archivace dat nad rámec již stávajících právních 
předpisů.

2.  VYBAVENÍ

K tomu, aby poplatník mohl elektronicky evidovat tržby, si může 
zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (pokladna, 
ale např. i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený 
s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby 
odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované 
tržbě na Daňový portál a vystavilo účtenku zákazníkovi. Poplatník 
si může pořídit takové zařízení, které plně vyhovuje jeho 
podnikatelské činnosti, neboť zákon použití žádného konkrétního 
zařízení nepředepisuje.

Přehled mobilních aplikací je např. na http://www.podnikatel.
cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/mobilni-aplikace/ resp. 
http://www.eltrzby.cz/cz/technicke-reseni. Své řešení EET nabízejí 
všichni mobilní operátoři. Pro počítač viz např. program eetTisk. 
Výběr programů je též na https://www.slunecnice.cz/ po zadání 
EET.

Podrobný popis zavedení EET je např. na http://imes.cz/actuals_
pdf/eet_certifikat-pdf.pdf

3.  BĚŽNÝ NEBO ZJEDNODUŠENÝ REŽIM?

Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované 
tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby 
ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované 
tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) 
evidované tržby. 

Ve zjednodušeném režimu může poplatník evidovat tržby 
na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. 
Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici 
v místě uskutečnění tržby dostatečně kvalitní internetové připojení; 
pak požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby. Na základě této 
výjimky bude evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, 
tj. zašle údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů 
od uskutečnění evidované tržby; na vydané účtence pak nemusí 
uvádět fiskální identifikační kód účtenky (FIK).

4.   ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O ZÁVAZNÉM 
POSOUZENÍ O URČENÍ EVIDOVANÉ TRŽBY

Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném 
posouzení o určení evidované tržby. Předmětem závazného 

posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda 
platba může být evidována ve zjednodušeném režimu. V žádosti 
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede popis 
platby, která má podléhat posouzení, a návrh výroku rozhodnutí 
o závazném posouzení. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 
1 000 Kč.

5.  AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat 
žádost o autentizační údaje, a to předtím, než přijme první 
evidovanou tržbu. Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací 
údaje na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny 
uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení je 
možno využít rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní 
číslo. Autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace 
Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. 
Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb si 
lze spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, 
zejména pak údaje o provozovnách.

Požádat může pouze jedním z následujících dvou způsobů:
 • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích 

údajů do datové schránky; v takovém případě mu budou 
autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez 
zbytečného odkladu, nebo

 • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, 
kde žadatel získá autentizační údaje v zapečetěné obálce 
okamžitě v rámci osobního jednání. 

Žádost o autentizační údaje nelze podat písemně, datovou 
zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ani 
datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky; 
jedná se o nepodporované způsoby podání. Žádost o autentizační 
údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná, správce 
daně proto nemůže autentizační údaje přidělit. Podatel, který 
podal žádost nepodporovaným způsobem (např. prostřednictvím 
datové schránky), bude správcem daně vyzván k odstranění vady 
podání. Uvedenou vadu podání pak lze odstranit podáním žádosti 
o autentizační údaje jedním ze zákonem stanovených způsobů. Viz 
též http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný 
zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být 
buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání 
žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné 
moci nemusí být úředně ověřeny.

Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým 
se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí 
poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného 
odkladu. 

6.  ÚDAJE O PROVOZOVNĚ (PROVOZOVNÁCH)

Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického 
zařízení správce daně (aplikace Elektronická evidence tržeb) 
před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje 
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o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, 
z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované 
tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových 
stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. Jedná se 
nejen o kamenné provozovny, ale i o mobilní provozovny nebo 
o internetové stránky (e-shop), kde podnikatel nabízí své zboží nebo 
služby. Má-li tedy poplatník e-shop a k němu kamennou prodejnu, 
musí vyplnit dvě provozovny, jednu stálou a jednu virtuální.

Údaje o provozovnách je potřeba zadat v aplikaci Elektronická 
evidence tržeb ještě před zažádáním o vygenerování certifikátu 
(certifikátů). Jedná se následující údaje:

 • název: nepovinný údaj pro snadnější identifikaci provozovny,
 • typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální,
 • stav činnosti provozovny: aktivní, přerušená, zrušená,
 • převažující činnost provozovny: zde bude na výběr z výčtu 

činností,
 • údaj o tom, kde se provozovna nachází: 

 • stálá – v takovém případě fyzická adresa,
 • mobilní – jednoznačný popis provozovny, např. 

v případě prodejny z automobilu uvede registrační 
značku apod.,

 • virtuální – URL adresa nebo jiný odkaz, který prodejnu 
jednoznačně určí (např. e-mail, telefon).

Každé provozovně je nato Finanční správou přiděleno identifikační 
číslo, které se bude uvádět na účtence a bude obsaženo v datové 
zprávě pro správce daně.

Prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb je zároveň 
podnikatel povinen ohlásit jakoukoli změnu týkající se provozoven 
(včetně vzniku nové nebo zániku stávající) a to do 15 dnů od data 
změny.

7.  CERTIFIKÁT PRO EVIDENCI TRŽEB

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení 
správce daně, umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro 
evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Správce 
daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení 
poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat jeden nebo více 
certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových 
zpráv. Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji 
a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich 
zneužití. Ministerstvo financí doporučuje pořídit certifikáty alespoň 
dva – jeden hlavní a jeden rezervní (pro případ, že nastane situace, 
kdy bude nutné certifikát zneplatnit). Zákon nesměřuje k nutnosti 
identifikace pracovníka obsluhujícího koncové pokladní zařízení 
(např. zaměstnance), samozřejmě pokud on není tím poplatníkem 
povinným tržby evidovat.

Certifikát má platnost 3 roky a jeho získání je bezplatné.

8.  INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují 
evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je 

dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. 
Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové 
stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. Obsahem 
informačního oznámení je text v alternativním znění: 

 • eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby 
v běžném režimu, pak „Podle zákona o evidenci tržeb je 
prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň 
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; 
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“, 

nebo
 • eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby 

ve zjednodušeném režimu, pak „Podle zákona o evidenci 
tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, 
tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně 
nejpozději do 5 dnů.“ 

Zákon přímo neupravuje formu informačního oznámení (např. 
podklad, velikost nebo barvu písma). Není podstatné, zda se bude 
jednat o tištěný nebo elektronický text. Nezbytné je, aby z pozice 
zákazníka bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné 
a čitelné.

Na internetových stránkách poplatník splní uvedenou povinnost 
umístěním textu na libovolném místě viditelném pro návštěvníka 
webových stránek. Existence informačního oznámení, příp. jeho 
modifikace co do viditelnosti a čitelnosti je vyloučena z povahy věci 
v případech některých činností prováděných v terénu či u zákazníka. 
Tyto situace budou posuzovány s ohledem na konkrétní okolnosti 
daného případu.

9.  ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ O TRŽBĚ

Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby 
zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci 
daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. 
Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby, nebo 
vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán 
dříve. Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním. Údaje 
o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení 
určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je:
a) daňové identifikační číslo poplatníka (je povinné u plátce DPH; 

pokud je znalec nemá, přidělí je správce daně (finanční úřad) 
poté, co se daňový subjekt zaregistroval; u fyzické osoby rodné 
číslo, popř. jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvl. zákon),

b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je 

vystavena dříve,
f) celková částka tržby,
g) bezpečnostní kód poplatníka,
h) podpisový kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném 

režimu.
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Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:
a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo 

zúčtování,
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo 

zúčtováním platby,
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním 

této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané 

hodnoty; pokud poplatník je plátcem DPH, 
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní 

službu,
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej 

použitého zboží.

Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního 
kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

10.  VYSTAVENÍ ÚČTENKY 

Poplatník je na účtence povinen uvádět:
a) fiskální identifikační kód (FIK) – jednoznačný identifikátor 

vytvořený systémem správce daně potvrzující zaevidování tržby 
na základě datové zprávy poplatníka. Je to číselný kód, který 
vygeneruje server daňové správy ihned po vašem datové zprávy 
o přijetí platby. Pokud jej nevygeneruje v nastavené době (viz níže), 
není poplatník povinen na účtence fiskální identifikační kód uvádět,

b) své daňové identifikační číslo (DIČ),
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je 

vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném 

režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové 
identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby 
poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět 
na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět 
svůj podpisový kód.

Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání 
údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím 
fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka. 
Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší 
než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, 
aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem 
k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.

Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, 
obchodník vystaví účtenku bez fiskálního identifikačního kódu, 
na účtence je však povinen uvést svůj podpisový kód. Finanční 
správě musí poslat data bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, 

Obr. 3  Vzorová účtenka dle Ministerstva financí.
Figure 3  Sample receipt by the Ministry of Finance.

Zdroj: http://www.etrzby.cz/assets/cs/obrazky/vzorova_uctenka.jpg.
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nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby. Systém je 
schopen odeslat údaj o tržbě automaticky ihned po obnovení 
spojení.

Účtenku lze také vystavit a přiložit ke zboží zasílanému v rámci 
prodeje na dobírku (např. v případě smlouvy o přímém/nepřímém 
zastoupení poplatníka se svým dopravcem), tržba tedy může být 
evidována s předstihem. Nedojde-li k transakci (zákazník zboží 
nepřevezme), provede poplatník storno evidováním záporné tržby.

V případě, že dobírka je doručena dopravcem – poskytovatelem 
doručovacích nebo přepravních služeb (Česká pošta, DPD, PPL 
apod.), který je prostředníkem mezi obchodníkem a klientem 
a následně vybrané peníze zašle obchodníkovi na účet, tržba 
se nemusí evidovat. Pokud by však dopravce předal tržbu 
obchodníkovi v hotovosti, pak obchodníkovi nastává povinnost 
tržbu evidovat. Blíže viz: http://www.etrzby.cz/cs/Trzby-prijate-
prostrednictvim-dopravcu. 

Zákon neupravuje způsoby vystavení účtenky, lze ji vypsat ručně 
a lze ji rovněž zasílat elektronicky (viz http://www.etrzby.cz/cs/
Elektronicka-uctenka). Vždy je nutné dodržet stanovený rozsah 
údajů na účtence.

Elektronické vystavení účtenky je podle důvodové zprávy 
MF připuštěno především v situacích, kdy je obchod realizován 
prostřednictvím internetu bez fyzické přítomnosti jednotlivých 
aktérů transakce. Zákazník by měl být s takovou formou vystavení 
účtenky předem srozuměn např. tak, že souhlas s elektronickým 
vystavením účtenky bude součástí obchodních podmínek. V těchto 
případech je zřejmé, že zákazník je příslušně technicky i znalostně 
vybaven a v okamžiku uskutečnění obchodu si může účtenku ihned 
zobrazit na k tomu určeném zákaznickém účtu nebo mu je zaslána 
přímo na jeho e-mail. Případné vystavení elektronické účtenky 
zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, 
by představovalo obcházení smyslu zákona a diskriminaci těch 
zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku 
v elektronické formě. Pokud Finanční správa v rámci kontrolní 
činnosti zjistí vystavování účtenky v rozporu s vůlí zákazníka, 
bude takové jednání považovat za situaci, kdy účtenka nebyla 
vystavena v souladu se zákonem a při udělení pokuty bude takové 
porušení povinností možné vyhodnotit jako porušení povinností 
vykazující vysokou míru závažnosti, což bude mít zásadní vliv 
na výši udělené pokuty.

Pro informaci: Fiskální identifikační kód (FIK) obsahuje 39 
znaků, podpisový kód poplatníka (PKP), který se zobrazuje 
a generuje pokladním zařízením, pokud není on-line připojení nebo 
při jeho výpadku, obsahuje 344 znaků.

11.  CHYBNÉ ZADÁNÍ NEBO STORNO PLATBY

Jestliže poplatník chce již zaslanou tržbu stornovat nebo opravit, 
musí postupovat podle § 7 zákona o evidenci tržeb. Tržbu zadá 
stejným způsobem jako normálně, avšak jako minusovou položku. 
Totéž platí pro situaci, kdy byla vrácena evidovaná tržba, ale 
vrácení proběhlo převodem z účtu na účet. Postup se vztahuje 
zejména na případy vrácení zboží bez uvedení důvodu, při vyřízení 
reklamace, u omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy byly 
údaje o evidované tržbě zaslány správci daně před přijetím tržby 
a zákazník nakonec zboží nezaplatil.

Zaslané údaje o provedeném stornu či opravě nejsou z technického 
hlediska nijak vázány na původní tržbu (zaslanou datovou zprávu 
či vydanou účtenku) a není třeba je nijak propojovat. Když dojde 
k vrácení platby v částečné či plné výši, třeba kvůli vrácení zboží 
bez uvedení důvodu nebo reklamace, je v datové zprávě v položce 
datum a čas přijetí tržby uveden datum a čas vrácení příslušné částky.

12.  SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ VÍCE OSVČ

Situaci lze řešit úpravou SW v pokladním zařízení, které by 
umožňovalo každému evidovat své tržby pod svým IČ. 

Další možností je založit společnost uvedenou v ustanoveních 
§ 2716 až § 2746 občanského zákoníku a pak využít ustanovení 
§ 9 odst. 2 zákona o EET: plyne-li jedna evidovaná tržba více 
poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby 
za ně tuto tržbu evidoval. Blíže k úpravě na: http://www.etrzby.cz/
assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf str. 10–11.

13.   PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY, UZAVŘENÍ 
PROVOZOVNY NEBO POZASTAVENÍ VÝKONU 
ČINNOSTI 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem 
úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Za tento přestupek lze 
uložit pokutu do 500 000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost:
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci 

tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Za správní delikt se uloží pokuta:
 • do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. a) nebo b),
 • do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. c) nebo d).

Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při 
evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje 
o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité uzavření 
provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází 
k evidenci tržeb.

Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci 
tržeb zruší rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného 
odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který 
bylo toto opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení opatření 
podle odstavce 1 se nelze odvolat.

Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti 
provede orgán, který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto 
opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového 
místa do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, 
vyvěsí se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst. Opatřením 
podle odstavce 1 nesmí být znemožněn výkon veřejné moci.
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14.  ÚČTENKOVÁ LOTERIE

Česká republika (Ministerstvo financí) pořádá účtenkovou loterii. 
Pro účast je nutno elektronicky zadat na počítači nebo v mobilu 
následující údaje z účtenky:

 • kód BKP (bezpečnostní kód poplatníka) resp. FIK (Fiskální 
identifikační kód),

 • DIČ prodejce,
 • celkovou uhrazenou částku v Kč,
 • datum transakce,
 • čas transakce v hodinách a minutách (přijetí tržby nebo 

vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve),
 • zda bylo účtováno v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Pro zadání slouží program resp. mobilní aplikace Účtenkovka. 
Zadávání v mobilu (chytrém telefonu, smartphonu) je jednodušší, 
poněvadž lze využít OCR pro načtení FIK, BKP a DIČ pomocí 
fotoaparátu. Losování probíhá jednou za měsíc, výhry jsou 
následující:

 • 1. cena: 1 milión Kč,
 • 2. cena: automobil v hodnotě kolem 400.000 Kč (aktuálně 

Ford Focus Kombi v hodnotě 360 tisíc korun, v tmavě modré 
barvě s benzínovým motorem o obsahu 1,6 litru, se zadními 
parkovacími senzory, palubním počítačem, klimatizací 
a několika airbagy ve stropě, v bocích a v palubní desce; 
tento automobil se bude losovat 15. listopadu 2017),

 • 3. cena: 300.000 Kč,
 • 4. cena: 200.000 Kč,
 • 5. cena: 100.000 Kč.
 • 20 cen v hodnotě 20.000 Kč,
 • 1 000 cen v hodnotě 1.000 Kč,
 • 20 000 cen v hodnotě 100 Kč,

15.   TERMÍNY ZAHÁJENÍ EET PODLE DRUHU 
ČINNOSTI

1. 1. fáze – poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb 
prvním dnem 8. měsíce po vyhlášení zákona – od 1. 12. 2016; 
zbylé tržby byly dočasně vyloučeny,

2. 2. fáze – velkoobchod a maloobchod – od 1. 3. 2017, zbylé 
tržby byly dočasně vyloučeny,

3. 3. fáze – zákonem stanovené druhy výrob a poskytovaných 
služeb, doprava, zemědělství, nezávislá povolání – od 1. 3. 
2018, zbylé tržby jsou dočasně vyloučeny,

4. 4. fáze – zbylé tržby, které byly dosud vyloučeny, od 1. 6. 2018; 
v této poslední fázi jsou například tržby řemeslníků a služeb 
osobního charakteru.

Druhy výrob a služeb jsou pro stanovení termínů zařazovány 
podle klasifikace NACE, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí 
klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, 
kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností 
NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 
a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, 

v platném znění. Excelový soubor s podrobným členěním je 
možno stáhnout na https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_
ekonomickych_cinnosti_cz_nace. 

Podrobný popis a obsah činností naleznete např. na adrese 
www.nace.cz:
L –  činnosti v oblasti nemovitostí: Tato sekce zahrnuje činnosti 

pronajímatelů, agentů nebo makléřů v jedné nebo v několika 
následujících činnostech: prodej nebo nákup nemovitostí, 
pronájem nemovitostí, poskytování ostatních služeb 
v souvislosti s nemovitostmi, např. oceňování nemovitostí 
nebo vykonávání činností agentů podmíněných smluv 
o nemovitostech. Činnosti v této sekci mohou být prováděny 
s vlastním nebo pronajatým majetkem a mohou být vykonávány 
za úplatu nebo na smluvním základě. Sekce zahrnuje také 
stavební práce spojené s údržbou vlastních nebo pronajatých 
objektů. Do této sekce patří také činnosti správců majetku.

 68 Činnosti v oblasti nemovitostí.
68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí.
68.2  Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí.
68.3  Činnosti v oblasti nemovitostí na zákl. smlouvy nebo 

dohody.
M – profesní, vědecké a technické činnosti.
 69 Právní a účetnické činnosti.
 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení.
 71  Architektonické,inženýrské činnosti; techn.zkoušky, 

analýzy.
 72 Výzkum a vývoj.
 73 Reklama a průzkum trhu.
 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti.
 75 Veterinární činnosti.

16.   JEDNOTLIVÉ KROKY PŘED ZAHÁJENÍM 
EVIDENCE TRŽEB 

Jak plyne z výše uvedeného, před zahájením evidence tržeb 
poplatník:

 • zjistí si, zda má povinnost evidovat tržby, 
 • v kladném případě si pořídí nezbytné vybavení pro evidenci 

(pokud je již nemá),
 • ověří si, odkdy bude evidovat,
 • zváží, zda může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, 

v kladném případě požádá správce daně o rozhodnutí 
o závazném posouzení o určení evidované tržby,

 • zařídí si přístup do webové aplikace Elektronická evidence 
tržeb a certifikát,

 • po přihlášení si v aplikaci Elektronická evidence tržeb 
zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který 
poté nainstaluje do svého pokladního zařízení, 

 • u každé platby podléhající evidenci při běžném režimu 
odešle datovou zprávu a po odezvě (v řádu vteřin) vystaví 
účtenku.

Viz též http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb.
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17.  VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ K EET U ZNALCŮ

Redakce časopisu požádala Ministerstvo financí o vyjádření k problematice EET u znalců:

SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ
Časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech

Ministerstvo financi Praha
oddělení Vnější vztahy a komunikace
tiskove@mfcr.cz 
Brně dne 20.01.2017 

Dobrý den.

Obracíme se na Vás ve věci EET ve vztahu k soudním znalcům. 
Rádi bychom do časopisu Soudní inženýrství dali co nejdříve informaci o EET ve vztahu ke znalecké činnosti, uskutečňované podle 

zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a to podáváním znaleckých posudků jak pro orgány veřejné moci, tak i pro fyzické 
a právnické osoby.

Znalecká činnost přitom může být u různých znalců různá:
 • jako předmět hlavní činnosti, nebo 
 • jako činnost vedlejší (např. asi nejčastěji při hlavní činnosti projektování staveb posudky o závadách staveb resp. o cenách 

nemovitostí), 
 • jako činnost vedlejší vedle závislé činnosti. 

Může se týkat i znaleckých ústavů jak soukromých, tak i např. vysokých škol (soukromých i veřejných), jejichž součásti jsou znaleckými 
ústavy.

Znalců – fyzických osob je v současnosti cca 9170, znaleckých ústavů cca 300.
Četnost znaleckých posudků je různá, také podle odborností, průměrně okolo 50 ročně, ale je řada znalců, kteří jich zpracují ročně 

méně než 5. Závisí mj. od toho, nakolik jsou posudky znalcům zadávány.
Platby za znalecké posudky, zpracované pro orgány veřejné moci, jsou uskutečňovány bankovním převodem, o jejich výši rozhoduje 

zadavatel.
Platby za posudky zpracované pro fyzické osoby probíhají někdy převodem, někdy v hotovosti. Cena je dána dohodou.
Prosím o sdělení, zda se na znalce bude vztahovat EET, případně v jakých případech, k jakým termínům a způsobům platby.
Děkuji a jsem s pozdravem

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
šéfredaktor

Odpověď Ministerstva financí je následující:

Dobrý den,
evidenční povinnost soudním znalcům vznikne v 3. fázi evidence tržeb, tj. od 1. března 2018.
Evidenci tržeb podléhají tržby z činnosti, která je podnikáním, jsou-li realizovány v hotovosti, kartou, směnkou, šekem či jiným obdobným 

způsobem. Tržby, které budou soudnímu znalci uhrazeny převodem z účtu na účet, nepodléhají evidenci tržeb. 
V případě soudních znalců – fyzických osob budou evidenci tržeb podléhat všechny tržby realizované výše uvedenými způsoby, které 

mu plynou ze samostatné činnosti (§7 zákona o daních z příjmů), příjmy ze závislé činnosti evidenci tržeb nepodléhají. V případě tržeb 
ze samostatné činnosti není významné, zda jde o tržby z hlavní či vedlejší činnosti. Totéž platí pro znalecké ústavy – právnické osoby 
založené za účelem podnikání.

U znaleckých ústavů – právnických osob založených za jiným než podnikatelským účelem budou evidenci tržeb podléhat tržby z vedlejší 
podnikatelské činnosti. V případě veřejně prospěšných poplatníků však lze uplatnit výjimku pro příjmy z drobné vedlejší podnikatelské 
činnosti, které evidenci tržeb nepodléhají. O příjem z drobné vedlejší činnosti se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník 
v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, měl příjem/
výnos z této činnosti nejvýše 300 000 Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka 
za sledované období. Při určování výše příjmů/výnosů z vedlejší podnikatelské činnosti pro účely posouzení splnění výše uvedených 
kritérií pro příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se nezohledňují platby, které nesplňují formální náležitosti pro evidovanou 
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tržbu, nebo tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb dle § 12 nebo § 36 ZoET. Pokud poplatník provozuje více druhů vedlejší činnosti, 
příjmy/výnosy z těchto činností se pro účely posouzení drobné vedlejší podnikatelské činnosti sčítají. V případě, že kritéria pro vyloučení 
tržeb z evidence dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální náležitosti a materiální 
znaky evidované tržby evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen 
na vyžádání doložit. 

V případě, že některý z výše uvedených poplatníků přijme za svou činnost tržbu v hotovosti, kartou, směnkou, šekem či jiným obdobným 
způsobem, vznikne mu povinnost nejpozději v okamžiku uskutečnění platby tuto tržbu zaevidovat. Zaevidováním se rozumí jednak odeslání 
datové zprávy s údaji o evidované tržbě, jednak vystavení účtenky pro zákazníka, kterému evidovaná tržba plyne.

K zaevidování tržby musí dojít nejpozději v okamžiku úhrady, může však být provedeno i dříve, např. již v okamžiku přijetí objednávky/
převzetí zakázky. Konkrétně se může jednat o situaci, kdy má soudní znalec se zadavatelem posudku dohodnuto jeho úhradu mimo 
kancelář soudního znalce v místě, kde nemá k dispozici zařízení/software pro evidenci tržeb. V takovém případě může soudní znalec 
zaevidovat tržbu dříve a v okamžiku přijetí platby zadavateli předat vystavenou účtenku. Pokud by následně k úhradě z jakýchkoliv 
důvodů nedošlo, vystornuje soudní znalec tuto tržbu.

Podrobné informace k evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz . 
Omlouvám se za prodlevu s odpovědí a přeji pěkný den.

S pozdravem

Michaela Tesařová 
Oddělení Vnější vztahy a komunikace

18.  ODKAZY

Příspěvek byl sestaven za použití zejména následujících odkazů:
http://docplayer.cz/32843717-Ziskani-autentizacnich-udaju-a-certifikatu-pro-eet.html
http://www.taupraha.cz/jak-se-prihlasit-k-eet-a-jak-evidovat-trzby/
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/
http://www.mfcr.cz/#tab-eet
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/mobilni-aplikace/
https://www.o2.cz/podnikatel/ekasa-aplikace/
https://www.vodafone.cz/podnikatele/specialni-sluzby/epokladna/
https://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eet#p_welcomeportlet_WAR_navigationportlet
http://www.eettisk.cz/
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Priklady_datove_zpravy.pdf
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Doplneni_Metodickeho_pokynu_k_aplikaci_zakona_o_evidenci_trzeb.pdf
http://www.plexus.cz/zajimavosti/zakon-o-evidenci-trzeb-eet/
http://www.nace.cz/
http://www.eltrzby.cz/cz/nejcastejsi-dotazy
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
http://www.podnikatel.cz/clanky/vime-jak-opravit-nebo-stornovat-trzby-u-eet/
http://www.eltrzby.cz/cz/technicke-reseni


