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 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb  

 platnost 13. dubna 2016, účinnost od 1. prosince 2016 

 „předsunutá účinnost“ některých ustanovení k 1. září 2016 

 Zákon č. 113/ 2016 Sb., doprovodný zákon, obsahuje mj.: 

 Sleva na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč pro podnikající fyzické osoby 

 Snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb 

 Vyhláška 

 Nařízení vlády 

Základní informace o projektu Legislativa 



Online model evidence 

 

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 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 

1. prosince 2016 Začátek evidence pro 1. fázi 



 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 

 
 Vždy konkrétní činnost, podle klasifikace NACE 
 Jeden podnikatel může mít více činností! 

 
 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



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

 Po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) 

 Povinnost odeslat data do 48 hodin 

 I po této lhůtě, pokud nestihne dříve 

 Sankce 

 Účtenka musí obsahovat PKP (zjednodušený elektronický 
podpis) 

Základní informace o projektu Dočasný výpadek spojení 



 V případě nefunkčnosti pokladního zařízení není nutno (ani 
nelze) vystavovat účtenky ručně 

 Je nutno zdokumentovat situaci 

 Např. servisní protokol, svědecké výpovědi atd. 

 V rozumné době by měla být obnovena funkčnost evidence 

 Povinnost dodatečně odeslat jednotlivé transakce 

Základní informace o projektu Porucha pokladního zařízení 



 Je možné vyřešit 2 způsoby: 

1) Předání certifikátu (příp. včetně pokladního zařízení) 

 Evidováno pod identifikací (certifikát, DIČ) zastoupeného 

2) Pověření k evidování tržby 

 Evidováno pod identifikací (certifikát, DIČ) zástupce, s uvedením DIČ 
zastoupeného v datové větě 

 Více subjektů na jedné účtence 

 Terminály Sazky 

 Dobíjení telefonních kuponů 
 

 
 

 

Základní informace o projektu Přímé zastoupení 



 Zálohy 

 Evidují se stejně jako běžná platba 

 Kauce 

 Eviduje se pouze čerpání kauce, nikoliv její složení 

 Vratné obaly, vratné skipasy, vratné nádoby 

 Eviduje se jako běžná platba za zboží službu, tj.: 

 prodej = tržba 

 vrácení = storno 
 

 

 

Základní informace o projektu Zálohy, kauce a podobně 



 Získat autentizační (přihlašovací) údaje 
 

 Slouží k přihlášení na portál EET 
 
 Lze získat dvěma způsoby: 

 Prostřednictvím daňového portálu (podnikatel, který má 
zřízenou datovou schránku) 

 
nebo 
 
 V rámci osobní návštěvy na kterémkoliv finančním úřadě – bude 

předáno v bezpečné obálce 
 

Základní informace o projektu Autentizační údaje 



 Stáhnout a nainstalovat certifikáty 
 IT oddělení/externí dodavatel? 

 
 Poplatník může získat více certifikátů, dle potřeby 

 Není zpoplatněno 
 
 Zvažovaná platnost 3 roky 

 Následně nutno obnovit 
 
 Nutno rozhodnout: 

 1 certifikát? 
 Samostatný certifikát na každou provozovnu? 
 Samostatný certifikát na každé pokladní zařízení? 

 

Základní informace o projektu Certifikáty 



Děkujeme za pozornost 

eet@mfcr.cz 
www.etrzby.cz 

mailto:Lukas.kozak@mfcr.cz

