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Poradenství AMSP ČR k EET
• AMSP ČR vytvořila v březnu 2015 vlastními
náklady informační web www.eltrzby.cz
• Souhrn všech informací a předpisů k EET
• Pravidelné zasílání novinek
• Odpovědi na dotazy podnikatelů zdarma
• Návody při hledání technického řešení

Kdo má povinnost evidovat tržby
Subjekty, které platí daně z příjmů v České republice:
• podnikající fyzické osoby,
• právnické osoby s podnikatelskou činností.

Evidenci tržeb podléhají tržby, které
• pocházejí z podnikatelské činnosti,
• a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem,
směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou, flexipassem

Platby nepodléhající EET
Neevidují se platby:
• hrazené na účet
•
•
•
•

převodem z účtu na účet
inkasem
složenkou
vkladem hotovosti na účet podnikatele

• Neevidují se dobírky, pokud je tržba prodejci zasílána na účet
• Pokud nepřijímáte žádné platby v hotovosti, kartou, poukázkou apod.,
nemáte povinnost registrace v EET a nemusíte nikam nic hlásit

On-line model evidence tržeb
1. Poplatník (podnikatel) zašle v okamžiku tržby prostřednictvím
pokladního zařízení datovou zprávu o transakci Finanční správě
2. Z webu Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním
fiskálním identifikačním kódem účtenky (FIK) – max. doba odezvy 2 sec.
3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku včetně FIK
4. Podnikatel předá účtenku zákazníkovi
5. Evidenci tržby lze ověřit přes webovou aplikaci Finanční správy
6. V případě výpadku spojení (delší doba odezvy než 2 sec) vytiskne
pokladní zařízení účtenku bez FIK, ale s PKP (podpisový kód poplatníka)

Údaje zasílané Finanční správě (§ 19 ZoET)
Povinné údaje:
• daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka,
• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
• pořadové číslo účtenky,
• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
• celková částka tržby,
• bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
• podpisový kód poplatníka (PKP),
• údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
Pouze plátci DPH - základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty
Další podrobnosti na http://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka

Účtenka
• Musí být vystavena vždy (i když ji zákazník nechce nebo nevyžaduje)
• Obsahuje vybrané údaje dané zákonem (§ 20 Zákona o evidenci tržeb –
ZoET)
• nemusí obsahovat popis zboží či služby
• neobsahuje identifikaci zákazníka

• Vždy konzultovat s dodavatelem pokladního zařízení nebo SW k EET
všechny náležitosti účtenky, včetně údajů odesílaných datové zprávě
• Může být nahrazena dokladem nebo fakturou, která bude obsahovat
všechny údaje podle EET
• Může mít elektronickou formu – pouze na základě předchozího souhlasu
zákazníka – nelze vynucovat
• Vzorová účtenka:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/vzorova_uctenka.pdf

Údaje uváděné na účtence (§ 20 ZoET)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiskální identifikační kód (FIK)
daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka
označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
pořadové číslo účtenky
datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
celkovou částku tržby
bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Další údaje uváděné na účtence
Vystavená účtenka může obsahovat kromě údajů uvedených v
§ 20 ZoET i další údaje, které chce poplatník na dokladu uvést,
např.
• splnění povinností ukládaných zákonem o ochraně
spotřebitele (rozpis položek s názvy zboží)
• splnění povinností ze zákona o dani z přidané hodnoty
• logo, reklamní sdělení poplatníka a další informace dle jeho
uvážení

Krátkodobý výpadek internetu, porucha
• Podnikatel eviduje online, ale internet vypadne
• Po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) je možné vystavit
účtenku bez kódu Finanční správy (FIK) – pokladní zařízení vydá
automaticky
• Zákazník dostává účtenku okamžitě
• Účtenka pak obsahuje zjednodušený elektronický podpis (podpisový kód
poplatníka - PKP)
• Údaje o tržbě musí podnikatel odeslat nejpozději do 48 hodin
• V praxi bývá řešeno automaticky softwarem v pokladním zařízení
(kontroluje dostupnost spojení a odesílá data) – ptejte se svého
dodavatele, zda tomu tak je

Problematický nebo žádný přístup k internetu
• Podnikatel nemá možnost se připojit k internetu – řešením je
„zjednodušený režim“ (off-line režim)
• Zákazník dostává účtenku okamžitě, ale údaje o tržbě se
neodesílají online
• Povinnost odeslat údaje nejpozději do 5 dnů – z místa, kde je
internetové připojení k dispozici
• Účtenka obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP – 344 znaků!)
• O povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu je nutné
zažádat na místně příslušném finančním úřadě

Žádost o povolení zjednodušeného režimu
• Není nutno žádat o povolení na celou činnost, ale lze např. na
určité druhy tržeb nebo na činnost jedné ze svých
provozoven
• Např. mobilní stánek při prezentační akci mimo dosah internetu

• Mělo by se jednat o výjimečné případy – např. nemožnost
připojení k internetu, problematická kvalita připojení
• Finanční úřad rozhoduje do 15 dnů

Co když se něco pokazí - porucha pokladního zařízení
• Poplatník pokračuje v prodeji či poskytování služeb

• Nelze vystavit účtenku v EET, ale po odstranění příčiny poruchy (oprava
pokladny, obnovení dodávky proudu) je nutné odeslat údaje o všech
přijatých tržbách
• V odůvodněných případech (velké množství tržeb) lze zaslat jednou sumární
částkou
• Poplatník musí vést dokumentaci, aby prokázal, že situaci nezavinil. Pak
nemůže být za nezaslání údajů o tržbě a nevydání účtenky sankcionován.
• Popis situací: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/situace-pri-evidovanitrzeb.pdf

Technické řešení EET
• Chytrý mobil, tablet + minitiskárna (bluetooth)
• Přenosná pokladna s tiskárnou
• Větší pokladní zařízení s přídatnými funkcemi
• PC pokladny
• PC nebo notebook + vložený SW k EET

• Mnohdy je součástí upgrade již používaného účetního systému

• Platební terminál pro platby kartou i v hotovosti
• Viz: http://www.eltrzby.cz/cz/technicke-reseni

Autentizace a registrace k EET
1. Vyžádání autentizačních údajů
• Osobně na kterémkoli finančním úřadě (ústně do protokolu)
• Datovou schránkou

2. Registrace na Daňovém portálu – webová aplikace k EET www.etrzby.cz
3. Registrování provozoven
4. Vygenerování certifikátu a ID provozovny – vložení do pokladního
zařízení
5. Webová aplikace k EET umožňuje náhled na evidované tržby, lze vyžádat
souhrnné údaje a výpis
http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

Informační oznámení
• Povinnost umístit v místě přijmu tržeb informační oznámení, o
tom, že poplatník má povinnost evidovat tržby a vystavovat
účtenky
• Týká se i nabízení zboží či služeb (e-shop)
• Zákonem předepsán pouze text, nikoliv forma
• Informační oznámení musí být pro zákazníka dostatečně
viditelné a čitelné
• Vzory: http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty
• anglická verze zákona o EET § 25 (neoficiální překlad) na
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Act-on-Registration-of-Sales-No-1122016-Coll.pdf :

Text informačního oznámení
• 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
• 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

Způsoby a druhy plateb v EET - shrnutí
Patří do EET? Musím evidovat tržbu?
Faktura bankovním převodem
Faktura placená v hotovosti
Platba kartou
Předplacená karta, čip, elektronická peněženka, stravenka,
flexipass
E-shop – platba přes platební bránu (účtenku lze zaslat i elektronicky)

NE
ANO
ANO
ANO

Tržby z prodejních automatů (parkování, nápoje, mlékomat atd.)

NE

ANO

Mám více činností (CZ NACE) od kdy eviduji
Nejasnosti při více činnostech v různých fázích EET
Je možné postupné evidování podle jednotlivých fází ?
Můžu evidovat i tržby spadající do fáze EET, která teprve nastane v
budoucnu?
Rozhoduje pro zařazení do EET výše obratu?
Rozhoduje pro zařazení do EET plátcovství DPH?

ANO
ANO

NE
NE

CZ NACE – kde zjistím svoje zařazení
Vyhledávač: cz nace
• www.nace.cz
• Zadat klíčové slovo činnosti nebo číselný kód

• Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) | ČSÚ
• www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
• Soubor Vysvětlivky

CZ NACE 86 – Zdravotní péče – 3. fáze EET
86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
- všeobecné lékařské konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) lékaři
Nezahrnuje
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky,
zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)
86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
- konzultace a ošetření specializovanými lékaři a chirurgy
Nezahrnuje:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)

Doplňková / minoritní činnost
• Např. rehabilitační centrum, fitcentrum – prodej emulzí,
balených vod, iontových nápojů, tyčinek
• Činnost fitcenter – 3. fáze EET od 1. 3. 2018
• Prodej emulzí, balených nápojů – maloobchod 2. fáze EET

• Lze evidovat až ve 3 fázi EET, pokud:

• platby v hotovosti z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových
plateb provozovny
• a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně

• V případě více minoritních činností se platby z nich na dané
provozovně sčítají.
• V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní
činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z
minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

Z dotazů podnikatelů (1)
• Zákazník vrátí zboží nebo nezaplatí, zaplatí pouze část nákupu
• V okamžiku vrácení (i části) peněz zákazníkovi eviduji tržbu se zápornou hodnotou ve
výši vrácené částky = storno – uplatní se i při evidování tržby (jiné výše) omylem

• Kdy mám vystavit účtenku při platbě na dobírku?
• Účtenku musí zákazník dostat nejpozději v okamžiku tržby. Účtenku lze přibalit ke
zboží předem. V případě nezaplacení nebo nepřevzetí zboží storno.
• V případě e-shopu nebo po dohodě se zákazníkem lze zaslat účtenku elektronicky
• Pokud přepravce zasílá vybrané peníze obchodníkovi bankovním převodem, nemusí
obchodník tržbu v EET evidovat.

• Zákazník zaplatí část faktury bankovním převodem a část v hotovosti, jak
mám evidovat a jaké doklady dostane zákazník?
• eviduje se platba v hotovosti, zákazník obdrží EET účtenku za platbu v hotovosti,
platby bankovním převodem se neevidují, zde má zákazník jako doklad fakturu

Z dotazů podnikatelů (2)
Činnost maséra
• 86.90 léčebné masáže a terapie jako součást
zdravotních služeb – 3. fáze EET
• 96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu – 4. fáze
• Zahrnuje činnosti tureckých lázní, saun a parních lázní, solárních
studií, zeštíhlovacích a masážních studií atd.

SLEVA NA DANI – FYZICKÉ OSOBY
• OSVČ fyzická osoba může při nákupu zařízení pro EET uplatnit
jednorázovou slevu na dani ve výši 5000 Kč.
• Jde o paušální slevu, není nutno prokazovat výši skutečných nákladů.
• Nejvýše však půjde o částku kladného rozdílu mezi 15 % dílčího
základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na
poplatníka (platí pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických
osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu,
kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat).
• Navíc je samozřejmě možné též reálnou pořizovací hodnotu odečíst ze
základu daně.

Neziskové subjekty - veřejně prospěšní poplatníci
drobná vedlejší podnikatelská činnost

• Spolky, ústavy, nadace, profesní komory, církev atd.jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není
podnikáním
• Neevidují se tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti
• Příjmy z vedlejší činnosti se neevidují pokud:
• příjem/výnos z vedlejší činnosti nižší než 175 000 Kč
• nebo méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně
prospěšného poplatníka za sledované období-rok
• http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty

Nevím si rady - závazné posouzení
V případě pochybností, zda platba podléhá evidenci tržeb:
• možnost požádat místně příslušné finanční úřad o vydání rozhodnutí
o závazném posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET)
• v žádosti uvést identifikační údaje, platby, na které se má závazné
posouzení vztahovat a jejich popis,
• uvést návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (zda se jedná o
evidovanou tržbu či nikoliv)
• stanovisko uvedené v rozhodnutí je závazné pro správce daně
• správní poplatek 1 000 Kč

Užitečné odkazy a weby
• www.eltrzby.cz – AMSP ČR
• E-mail: sobotka@amsp.cz, tel. 236 080 453
• www.etrzby.cz – Finanční správa – metodické dotazy
• Metodický pokyn GFŘ:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-kevidenci-trzeb_v1.0.pdf
• Infolinka FS: 225 092 392 – pracovní dny od 9 – 17 hod.

Doporučení na závěr
Ti, kdož mají povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018

• V průběhu ledna vyžádat autentizační údaje a vybrat
pokladní zařízení či SW k EET, případně ověřit u dodavatele
účetního/informačního systému, zda je k dispozici upgrade
na EET
• V únoru provést registraci ve webové aplikaci EET na
Daňovém portálu, využít možnosti evidovat tržby „nanečisto“
ve zkušebním módu
• Využít informační pomoci AMSP ČR e-mailem či telefonicky

Děkuji za pozornost a těším se na
vaše dotazy
JUDr. Věroslav Sobotka – manažer pro legislativu AMSP ČR

www.eltrzby.cz
sobotka@amsp.cz
236 080 453

