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Evidence tržeb - základní milníky
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Náběh 1. fáze EET: ubytovací a stravovací služby
(cca 40 tis. poplatníků) 

Náběh 2. fáze EET: maloobchod a velkoobchod
(dalších cca 110 tis. poplatníků)

Spuštění účtenkové loterie (zahájení sběru účtenek)

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 

Vyhlášení novely zákona o evidenci tržeb ve Sbírce 

zákonů

Náběh 3. a 4. fáze
ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a 

výrobní činnosti



Nález Ústavního soudu

▪ Zrušení povinnosti evidovat tržby, které jsou uskutečněny 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává 

příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má 

tržbu evidovat. Od 1. 3. 2018 není nutné evidovat:

platby kartou prováděné prostřednictvím platebních terminálů           

platby kartou prostřednictvím platebních bran

▪ Zrušení povinnosti uvádět na účtence daňové identifikační číslo 

poplatníka (DIČ). Od 1. 3. 2018 není povinností na účtence uvádět:

DIČ poplatníka, který platby eviduje, DIČ pověřujícího poplatníka 

Povinnost uvádět DIČ v datové zprávě zůstává zachována !

▪ Zrušení zmocnění vlády nařízením stanovit výjimky z evidence tržeb

✓ okruh tržeb, které podléhají evidenci tržeb musí být stanoven přímo zákonem

▪ Odklad 3. a 4. fáze náběhu evidence tržeb
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Kdo a jaké tržby eviduje

▪ Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů 

fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované 

tržby

▪ Evidovanou tržbou je platba uskutečněná na území České 

republiky, která

✓ splňuje formální náležitosti, a která zároveň

✓ zakládá rozhodný příjem

▪ Tyto podmínky musí být splněny současně
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Formální náležitosti

▪ Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

✓ v hotovosti

✓ pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, 

voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých 

dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně čerpání kreditu, který byl 

takto nabit

✓ šekem

✓ směnkou

✓ v jiných formách (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby 

– kam patří také stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů, 

bitcoinů)

▪ Evidují se i transakce mezi podnikateli (např. dodávka zboží 

obchodníkovi), pokud je hrazena v hotovosti

▪ Evidují se i platby faktury, pokud proběhne „v hotovosti“
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Které tržby se neevidují

▪ Neevidují se platby hrazené 

✓ převodem z účtu na účet, inkasem

✓ platební kartou (od 1.3.2018)

✓ složenkou

✓ vkladem hotovosti na účet podnikatele 

▪ Systémové výjimky, např.:

✓ Na základě objektivních důvodů veřejnoprávní subjekty, subjekty podléhající jiné 

regulaci a subjekty, u nichž by trvání na evidenční povinnosti znemožnilo nebo 

významně ztížilo plynulý a hospodárný výkon podnikatelské činnosti

(např. tržby státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací, bank, pojišťoven, investičních 

společností, tržby na palubě letadel, tržby z osobní železniční přepravy, prodeje přes 

prodejní automaty, tržby z pracovněprávního a obdobného vztahu, apod.)

▪ NOVĚ: provozování sociálních služeb, tržby ze všech druhů hazardních her, tržby z 

obchodní letecké dopravy, telekomunikační služby (pouze čerpání kreditu)

✓ PŘEVZATO Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: předvánoční prodej sladkovodních ryb (18.12. -

24.12.), nevidomí poplatníci
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Rozhodný příjem

▪ Rozhodným příjmem se rozumí (jak u poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob, tak u poplatníka daně z příjmu právnických osob) příjem 

z činnosti, která je podnikáním

▪ EET nepodléhají ojedinělé příjmy

✓ Jedná se např. o zcela výjimečnou či jednorázovou platbu v hotovosti, ačkoliv 

poplatník jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet 

▪ Rozhodným příjmem nejsou

✓ Příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů)

✓ Ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky 

(podle § 10 zákona o daních z příjmů)
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Od kdy jaké činnosti evidovat

1. FÁZE OD 1. PROSINCE 2016
UBYTOVACÍ A 
STRAVOVACÍ SLUŽBY

HOTELY, KEMPY, PENZIONY, 
UBYTOVNY,
RESTAURACE, HOSPODY, 
KAVÁRNY…) 

2. FÁZE OD 1. BŘEZNA 2017
MALOOBCHOD A 
VELKOOBCHOD

KAMENNÉ PRODEJNY, STÁNKY, 
E-SHOPY A JINÝ ZÁSILKOVÝ 
PRODEJ, POJÍZDNÉ PRODEJNY, 
PODOMNÍ PRODEJ, A DALŠÍ

3. FÁZE OD 1. KVĚTNA 2020
OSTATNÍ ČINNOSTI, 
VŠE, CO NENÍ VE FÁZI
1,2,4

SLUŽBY, ROSTLINNÁ A 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, VÝROBA 
POTRAVINÁŘSKÝCH  
VÝROBKŮ, STRAVOVÁNÍ, 
KTERÉ NENÍ 
STRAVOVACÍ SLUŽBOU
PRONÁJMY VĚCÍ, DOPRAVA, 
ZDRAVOTNÍ PÉČE, 
VETERINÁRNÍ ČINNOSTI, 
PRÁVNÍ, ÚČETNICKÉ ČINNOSTI 
APOD.

4. FÁZE OD 1. KVĚTNA 2020 VYBRANÁ ŘEMESLA, 
VÝROBNÍ ČINNOSTI A 
OSOBNÍ SLUŽBY

VÝROBA, STAVEBNÍ ČINNOSTI 
– ELEKTRIKÁŘI, MALÍŘI, 
OPRAVY, KADEŘNICTVÍ, 
MASÁŽE ATD. 
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Evidence tržeb v běžném režimu „on-line“
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1. Podnikatel 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. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu).

4. Zákazník obdrží účtenku.

5. Zaevidování dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční   

správy.  Zákazník si může ověřit účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované 

pod jeho jménem.



Evidence tržeb ve zjednodušeném 
režimu „off-line“
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Evidence tržeb při výpadku spojení
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Porucha pokladního zařízení

▪ Podnikatel pokračuje ve své činnosti

▪ V okamžiku přijetí tržby není možné zaslat správci daně údaje o 

evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku

▪ Pokud se nebude jednat o jím zaviněný stav (např. porucha 

zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení 

elektrické energie v důsledku překopání kabelů, náhlá porucha 

pokladního zařízení apod.) a tuto skutečnost prokáže, nebude za 

nezaslání údajů o tržbě a nevydání účtenky sankcionován

▪ Po zprovoznění pokladního zařízení musí podnikatel zaslat údaje 

o přijatých tržbách dodatečně, a to v důvodných případech i 

jednou sumární částkou
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Co potřebuji k evidenci tržeb

▪ Obstarat si vhodné pokladní zařízení

▪ Vyzvednout autentizační údaje

▪ Zaregistrovat provozovnu v aplikaci EET

▪ Vygenerovat certifikát

▪ Vyvěsit v provozovně informační oznámení
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Autentizační údaje - obálka
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Autentizační údaje - obálka
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Jak se dostat do webové aplikace EET

▪ Přihlásit se do aplikace EET přes Daňový portál
www.daneelektronicky.cz

▪ Odkaz je i na webu www.etrzby.cz
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Certifikát

▪ Slouží k identifikaci evidujícího poplatníka (podpis datové   zprávy)

▪ Platnost 3 roky, následně nutno obnovit

▪ Není zpoplatněn

▪ Lze získat na daňovém portálu

✓ neomezený počet (zvážit praxi – při ztrátě, odpovědnost zaměstnanců…)

✓ lze pojmenovat pro snazší přehled („test“, „Dlouhá 27“, „stánek“)

▪ Obdobná správa jako u datových schránek

✓ osoby s přístupovými právy

✓ možnost zneplatnění např. při ztrátě nebo chybném použití…

▪ Certifikát k evidenci tržeb nepotřebuje podnikatel, který eviduje 

přijaté tržby ve zvláštním režimu. 
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Informace o zaevidovaných tržbách

▪ V aplikaci EET lze nahlížet na sumární údaje o 

zaevidovaných tržbách dle různých časových 

úseků

▪ Lze požádat o detailní výpis tržeb (kompletní 

informace)
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Informační povinnost

▪ 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. 

✓ Cílem je informovat zákazníka, že daný prodejce je povinen evidovat 

tržby a vystavit zákazníkovi účtenku a zároveň zákazníkovi poskytnout 

informaci v jakém režimu podnikatel tržby eviduje. Pro zákazníka je tato 

informace důležitá pro ověření zaevidování tržby u správce daně.

✓ 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. 
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Informační povinnost

▪ Obsahem informačního oznámení je

✓ text ve znění „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.“, eviduje-li podnikatel v daném

pokladním místě tržby v běžném režimu.

✓ text ve znění „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.“, eviduje-li podnikatel v daném

pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.
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Storno a opravy

▪ Vrací-li se evidovaná tržba nebo se provádí její opravy, resp. storno,
použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím, že je tato
tržba evidována jako záporná.

Postup se vztahuje 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.
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Režimy zastoupení/pověření

▪ Přímé zastoupení

✓ Poplatník eviduje jménem a na účet jiného poplatníka

✓ Obdobou je situace, kdy eviduje zaměstnanec poplatníka

▪ Nepřímé zastoupení

✓ Poplatník eviduje svým jménem na účet jiného poplatníka

▪ Pověření

✓ Poplatník je pověřen evidováním tržeb za jiného poplatníka

✓ Poplatník je pověřen evidencí tržeb více poplatníků
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Závazné posouzení

Podnikatel může získat oficiální vyjádření finančního úřadu, zda (kdy)

bude příslušná tržba podléhat evidenci

▪ Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba

evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve

zjednodušeném režimu.

▪ Žádost podnikatel podává u svého místně příslušného správce daně

▪ V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník 

uvede

✓ popis platby, která má podléhat posouzení

✓ návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení

▪ Stanovisko uvedené v rozhodnutí je závazné pro správce daně

▪ Správní poplatek 1000 Kč
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Sleva na dani

▪ Jednorázová sleva na dani z příjmu pro podnikající fyzické 

osoby ve výši 5 000 Kč (v zákoně o daních z příjmů → § 35bc)

✓ Pouze pro poplatníky s příjmy dle § 7 (příjmy ze samostatné činnosti)
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Zvláštní režim

▪ nejde o výjimku z evidence tržeb, ale o zvláštní režim s využitím 

papírových účtenek

▪ na rozdíl od online evidence podnikatel nepotřebuje pokladní zařízení 

ani internetové připojení

▪ zvláštní režim není možné kombinovat s online režimem

▪ minimální náklady na straně podnikatele

▪ směřuje především na subjekty s minimem hotovostních tržeb

▪ lze používat pouze na základě povolení správce daně

▪ nelze použít v případě nepřímého zastoupení ani pověření 
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Zvláštní režim

Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:

▪ poplatníci daně z příjmů fyzických osob,

▪ poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají 

za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel 

zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků žádajících 

o evidování tržeb ve zvláštním režimu splněny:

▪ poplatník není plátcem DPH v České republice,

▪ poplatník nemá více než 2 zaměstnance,

▪ výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně 

předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto 

příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících 

nepřesahuje 600 000 Kč.
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Povolení evidence ve zvláštním režimu

▪ Vydává věcně a místně příslušný správce daně na žádost poplatníka

▪ Žádosti o zvláštní režim je možné podávat od 1. února 2020

(finanční úřad rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne jejího podání)

▪ Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu musí 

obsahovat

✓ Skutečnosti prokazující splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu

✓ Údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby – jedná se o provozovny, 

které nebyly poplatníkem oznámeny správci daně prostřednictvím aplikace 

Elektronická evidence tržeb
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Zvláštní režim

Evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívá v plnění těchto 

povinností:

▪ Vystavení účtenky

✓ Nejpozději při uskutečnění evidované tržby (stejné jako v běžném 

režimu, vyšší tolerance vzhledem k času nutnému pro vypsání)

✓ Povinnost použít účtenku z bloku účtenek, a to s nejnižším 

pořadovým číslem z bloku účtenek

✓ Údaje na účtence musí být čitelné a jednoznačně identifikovatelné

▪ Uchování stejnopisů vystavených účtenek

✓ Povinnost archivovat do konce lhůty pro stanovení daně z příjmů za 

dané období
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Zvláštní režim

▪ Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu za každé 

kalendářní čtvrtletí

✓ Poplatník zasílá správci daně do 20 dnů po skončení kalendářního 

čtvrtletí

• Pouze za čtvrtletí, kdy přijal alespoň jednu evidovanou tržbu, došlo k jejímu 

vrácení či opravě

▪ Poplatník je povinen plnit informační povinnost
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Text informačního oznámení:
„Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu 
a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“



Účtenka z bloku pro zvláštní režim
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Oprava údajů na účtence/storno

▪ Je možné provést opravu přímo na účtence, která tento 

chybný údaj obsahuje

✓ Provede se škrtem chybného údaje

✓ Uvedení osoby, která opravu učinila (vlastnoruční podpis)

✓ Data, kdy k opravě chybného údaje došlo (den, měsíc a rok)

✓ Způsob provedení opravy vychází z obecných účetních principů

▪ Provedení opravy prostřednictvím storna a vystavení nové 

účtenky

✓ Stornovaná účtenka se diagonálně přeškrtne

✓ Uvedení osoby, která storno učinila (vlastnoruční podpis) a data, kdy 

ke stornu došlo (den, měsíc a rok)

✓ Poplatník je povinen evidovat stejnopis stornované i nově 

vystavené účtenky
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Oznamovací povinnost

▪ Přestanou-li být splňovány podmínky, pro které byl zvláštní režim 

správcem daně povolen, je poplatník povinen tuto skutečnost 

oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato 

skutečnost nastala

▪ Může jít zejména o situaci, kdy:

✓ Poplatník ke dvěma stávajícím zaměstnancům přibírá dalšího 

zaměstnance

✓ Evidované tržby poplatníka přesáhly za 4 bezprostředně 

předcházející kalendářní čtvrtletí limit 600 000 Kč

V situaci, kdy poplatník podmínku pro možnost evidovat tržby ve zvláštním 

režimu přestane splňovat, by se měl připravit na evidenci tržeb běžným 

způsobem (pořízením vhodného pokladního zařízení, vyzvednutím 

autentizačních údajů, vygenerováním pokladního certifikátu atd.). 
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Další informace

Web k evidenci tržeb (www.etrzby.cz)

▪ Informace pro podnikatele, zákazníky i vývojáře SW

▪ Aktuální metodika

▪ Kontaktní formulář pro e-mailové dotazy

▪ Telefonní linka

✓ Funguje v pracovní dny 9-17 hodin

✓ Jednotné číslo 225 092 392

✓ Obslouží až 100 podnikatelů současně

▪ Informace o plánovaných seminářích a konferencích

✓ Sledujte Plán akcí a aktuality na webu
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Webové stránky www.etrzby.cz
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

www.financnisprava.cz
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