
 

 

 

Vážení obchodní přátelé, 

Jak jste všichni jistě zaznamenali, v minulém roce u nás byla zavedena Elektronická 
evidence tržeb (dále jen EET). Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), 
který upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb, nabyl platnosti 
vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. 

EET se týká všech podnikatelů (poplatníků daně z příjmů fyzických osob a poplatníků daně 
z příjmů právnických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, platebními kartami, 
ale i ostatními způsoby uvedenými v zákoně (např. šek, směnka, bitcoiny, dárkové karty, 
stravenky).  Evidovanou tržbu definuje § 4  ZoET. 

První vlna podnikatelů, jejichž tržby spadají pod evidenci EET, započala 1.12.2016 a týkala 
se ubytovacích a stravovacích služeb. Odhadovaný počet podnikatelů zaevidovaných v první 
vlně byl kolem 50.000 subjektů. Druhá fáze EET započne 1.3.2017 a bude se týkat 
maloobchodu a velkoobchodu. Předpokládaný počet subjektů ve druhé fázi se pohybuje 
kolem 250.000 poplatníků. Druhá vlna se tedy bude dotýkat velké většiny z nás.  
 

POVINNOSTI POPLATNÍKA 

1. Žádost o autentiza ční údaje 
- žádost může podat poplatník nebo jeho oprávněný zástupce (zmocněný současně 

k převzetí autentizačních údajů) pouze datovou schránkou nebo ústně do protokolu u 
kteréhokoliv věcně příslušného správce daně; 

2. Přidělení a používání autentiza čních údaj ů 
- správce daně přidělí poplatníkovi autentizační údaje prostřednictvím datové schránky 

bez zbytečného odkladu; 
- podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je 

přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání v zapečetěné obálce; 
3. Certifikát pro evidenci tržeb 
- poplatník po přihlášení do aplikace EET (pomocí autentizačních údajů) získá jeden 

nebo více certifikátů k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv; 
- certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím 

pokladního zařízení evidovat tržby – výběr pokladního zařízení je plně v kompetenci 
poplatníka;  

4. Oznamovací povinnost – údaje o provozovnách 
- Před získáním certifikátu je poplatník povinen prostřednictvím aplikace EET oznámit 

údaje o provozovnách, v nichž bude přijímat evidované tržby. 

Více informací o Evidenci tržeb (Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb) najdete 
na následující adrese: 

 http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf 

V případě zájmu jsme schopni zajistit na základě udělené plné moci autentizační údaje (bod 
1 a 2). Při přetrvávajících dotazech k EET se prosím obracejte na své účetní.   



 

 

 

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb  
1. fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby 

NACE 55 Ubytování 

NACE 56 Stravování a pohostinství 

 
2. fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod  

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů 

NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 

NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství 

NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 

NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na 
tržištích, …) 

 
3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi zahrnuje 
všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:  

NACE 56 Stravování a pohostinství - tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které 
není stravovací službou) 

NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé 
ve výrobě)  

NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci) 

NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava 
meziměstská, silniční nákladní doprava)  

NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní) 

NACE 75 Veterinární činnost 

NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté) 

a další 
činnosti NACE 

např. autoservisy, „dlouhodobé“ ubytování 

 


