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Elektronická evidence tržeb 
 
 Elektronická evidence tržeb (EET) je způsob evidence tržeb 

přijímaných v hotovosti, kdy jsou údaje o každé transakci 
obchodníka posílány státní správě, a každá účtenka 
obsahuje unikátní kód. První etapa měla být původně 
spuštěna 1. 12. 2016, podle posledních informací by však 
její start mohl být posunut minimálně o měsíc. Definitivní 
slovo by mělo padnout do konce srpna tohoto roku. O 
autentizační údaje bude možné žádat již od 1. 9. 2016. 
 
Spolu se zavedením EET přinese doprovodný zákon i dvě 
pozitivní daňové změny. Od data zavedení EET dojde ke 
snížení sazby DPH ze základní na první sníženou ve výši 
15% u stravovacích služeb. Dále si budou moci fyzické 
osoby  - podnikatelé snížit svou roční daňovou povinnost o 
slevu na dani ve výši až 5 tis. Kč, a to jednorázově v tom 
zdaňovacím období, ve kterém se poprvé zaevidují do EET. 
Právnické osoby slevy využít nemohou. 
 

Kdo? 
 
EET se bude týkat těch subjektů a transakcí, u kterých 
budou zároveň splněny obě následující podmínky: 
 
 
 

 

1. Půjde o nenahodilé tržby z podnikání, které jsou 
předmětem daně z příjmu, nejsou od daně 
osvobozeny či nejsou zdaňovány srážkovou daní. 

2. Tržby jsou přijaty v hotovosti, přičemž za platbu v 
hotovosti je považována i platba šekem, směnkou, 
poukázkou či platební kartou. 

 
Vláda svým nařízením může stanovit okruh tržeb, jejichž 
evidence by znemožnila nebo ztížila plynulý nebo 
hospodárný provoz a které proto budou z EET vyjmuty. 
Takové nařízení dosud přijato nebylo. V současnosti se 
diskutuje návrh, aby takovou výjimku dostaly farmářské 
trhy, což se zatím nejeví příliš pravděpodobné.  
 
EET nemá v současné podobě žádnou souvislosti s 
plátcovstvím DPH a není podmíněna ani dosažením 
určitého obratu. Přesto se na poslední chvíli objevují 
iniciativy, které by EET rády omezily buď jen na plátce DPH 
s měsíčním zdaňovacím obdobím, nebo z ní alespoň 
vyjmuly drobné podnikatele, a to v návaznosti na dosažení 
ročního obratu. Tyto změny však pravděpodobně nebudou 
schváleny. 
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Kdy a co? 
 
EET by měla být zavedena postupně ve 4 etapách, u nichž 
výčet činností uvádíme pro přehlednost zjednodušeně. Pro 
konkrétní začlenění do příslušné etapy je směrodatné 
zatřídění dané činnosti v rámci klasifikace NACE. Konkrétní 
data startu jednotlivých etap se ještě mohou změnit, 
pokud dojde k celému posunutí zavedení EET. 

 
Etapa Činnosti 

od 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací 
služby 

od 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 

od 1. 3. 2018 všechny činnosti kromě 
vybraných řemesel 
a výrobních činností 

od 1. 6. 2018 všechny činnosti 

 
Jak? 
 
Poplatník, na kterého se bude vztahovat EET, musí požádat 
správce daně o autentizační údaje, čímž se zaregistruje do 
systému ET. Zároveň si nainstaluje na své zařízení certifikát 
dostupný na stránkách finanční správy. 

Osoba podléhající EET musí disponovat zařízením, které 
umožní tisk účtenky, přístup na internet a bude obsahovat 
software umožňující zvládnout celou agendu EET. Volba 
zařízení i software je plně v kompetenci obchodníka. 

 

Při realizaci tržby v hotovosti odešle dané zařízení správci 
daně datovou zprávu obsahující údaje o konkrétní přijaté 
tržbě – bude vždy obsahovat hlavičku, data a kontrolní 
kódy. Pak je třeba vyčkat na obdržení kódu konkrétní 
transakce, tzv. fiskálního identifikačního kódu (FIK), na nějž 
by obchodník neměl čekat déle než 2 sekundy. Vydaná 
účtenka musí vždy obsahovat tento kód, neboť slouží pro 
identifikaci konkrétní transakce. Osoba podléhající EET je 
povinna účtenku s kódem vydat, zákazník však není 
povinen ji převzít. 
 
Původně navrhovaná povinnost zákazníka vyžadovat a 
převzít účtenku a související účtenková loterie se do 
konečné podoby zákona o EET nedostaly. Nyní se ale opět 
ozývají hlasy, že by v některé z dalších etap EET zavedena 
být mohla. 

 
Problémy? 
 
Při dočasném výpadku elektrického proudu, připojení na 
internet nebo poruše pokladního zařízení může obchodník 
vydat účtenku bez unikátního kódu. Obchodník pak musí 
odeslat údaje o této transakci bezprostředně po obnovení 
spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce. 
Stejně se bude postupovat, pokud dojde k problémům na 
straně finanční správy. 
 
Pokud bude třeba provést storno účtenky, informace bude 
odeslána stejným způsobem jako v případě tržby, jen půjde 
o zápornou hodnotu. 

 

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze upozornit na 
nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány. Použijete-li informace 
v tomto materiálů obsažené, budete tak činit na vlastní riziko a odpovědnost. Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a 
využijte vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků. 


