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Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. (ZoET), nabyl 
platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 
2016. Evidenční povinnost v oblasti maloobchodních 
provozů je plánována k termínu 1. března 2017.

Pro ověření, koho se elektronická evidence tržeb týká 
(a od kdy) je třeba zařadit se do příslušné kategorie 
CZ-NACE. (CZ-NACE je standardní klasi%kace 
ekonomických činností Evropské unie).

Od zařazení do příslušné kategorie se pak odvíjí vznik 
povinnosti zahájit evidenci příslušných tržeb, a to 
bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné 
podnikatelské činnosti. Podnikatelé budou evidovat 
tržby z jednotlivých činností následovně:

1. fáze – od 1.  12.  2016 – Ubytování, stravování 
a pohostinství.

2. fáze – od 1. 3. 2017 – Maloobchody a velkoobchody.

3. fáze – od 1. 3. 2018 – podnikatelé provozující všechny 
ostatní činnosti  tj. např. svobodná povolání (lékaři, 
právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, 
které jsou zařazeny do čtvrté fáze. Jedná se o  činnosti 
taxativně vyjmenovaných v zákoně.

4. fáze – od 1. 6. 2018 – ze všech ostatních činností 
stanovených zákonem (drobní živnostníci).

Základní informace

Tržby budou evidovat obchodníci maloobchodu, kteří 
inkasují platby (§ 5 ZoET):

v hotovosti,

platební kartou,

šekem,

směnkou,

v  jiných formách (např. dárkové karty, poukázky na 
zboží a  služby – kam patří též stravenky, dále i  platby 
prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo 
započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze 
způsobů podle předchozích bodů.

Co nespadá do EET
platby čistě převodem z účtu na účet,

inkasní platby.

Při vystavení faktury není pro účely evidence tržeb 
rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale 
jakým způsobem je tato částka fakticky uhrazena. Je-li 
příslušná částka zaplacena v hotovosti, platební kartou 
nebo jiným obdobným způsobem, musí prodejce platbu 
zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno 
bezhotovostně.

Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka 
uvedená na faktuře uhrazena převodem z účtu na účet 
nebo složením hotovosti na účet v bance – a to i tehdy, 
je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

Rozhodným příjmem se rozumí (§ 6 ZoET), jak 
u  poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak 
u  poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem 
z činnosti, která je podnikáním. Rozhodným příjmem 
není příjem, který:

není předmětem daně z příjmů,

je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je 
prodejcem přijata platba v hotovosti, ačkoliv prodejce 
jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu 
na účet),

podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
daně,

podléhá dani ze samostatného základu daně 
u právnických osob.

Závazné posouzení o určení evidované 
tržby (§ 32 ZoET)
V případě pochybnosti, zda přijímaná platba je 
evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně 
zda platba může být evidována ve zjednodušeném 
režimu, je možné požádat místně příslušného správce 
daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
o určení evidované tržby.

Žádost podaná Finančnímu úřadu musí obsahovat 
identi%kační údaje platby, na které se má závazné 
posouzení vztahovat, a jejich popis, a to v míře 
dostatečné k posouzení. Současně je nutné v žádosti 
uvést návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, 
resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Úřad 
žádost posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, které 
se stává návodem, jak postupovat. 

Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 
1000 Kč. Poplatník může podat žádost nejdříve 3 měsíce 
před samotným zahájením evidence tržeb.

vyhlášení zákona ve
Sbírce zákonů

přijetí zákona o evidenci tržeb

od 1. září 2016
přidělování autentizačních údajů
získávání certifikátů na portálu

začátek evidenční povinnosti
od 1. prosince 2016 1. fáze

od 1. března 2017 2. fáze

od 1. března 2018 3. fáze

od 1. června 2018 4. fáze
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První kroky před evidováním tržeb 

Od 1. září 2016 je možné požádat o autentizační 
údaje, pomocí kterých se přihlásíte do webové 
aplikace Elektronická evidence tržeb. Od 1. listopadu 
si pak můžete vyzkoušet funkčnost pokladního zařízení 
i s certi8kátem nanečisto.

1. Získání autentizačních údajů (§ 13, § 14 ZoET)

K přihlášení na portál správce daně potřebujete 
autentizační údaje, tj. uživatelské jméno a heslo, 
s  možností rozšíření o kód zasílaný SMS na telefonní 
číslo. Pomocí nich se pak budete přihlašovat do webové 
aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) 
na stránkách Daňového portálu. Žádost o tyto údaje 
můžete podat od 1. září 2016 a to jedním z následujících 
způsobů:

elektronicky prostřednictvím Daňového portálu 
pomocí přihlašovacích údajů do své datové schránky,

osobně na libovolném Finančním úřadu (údaje získáte 
okamžitě a v zapečetěné obálce).

2. Přihlášení do webové aplikace EET

Ve webové aplikaci EET budete moci spravovat své 
certi%káty i údaje o provozovnách a k dispozici budete 
mít údaje o evidovaných tržbách. Do aplikace se 
přihlásíte pomocí autentizačních údajů.

3. Zaevidování provozovny

Ještě před zahájením evidence tržeb oznamte údaje 
o svých provozovnách (§ 17 ZoET), ze kterých budou 
plynout evidované tržby. Provozovnou je místo, nejen 
klasická kamenná provozovna, ale i mobilní provozovna, 
nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím 
nabízíte své zboží či služby. Každé provozovně bude 
přiděleno číslo (označení provozovny), které se později 
uvádí na účtence a také zasílá v datové zprávě Finanční 
správě.

Zároveň vzniká povinnost oznámit na portálu změnu 
údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny 
a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu 
je povinné zaevidovat před přijetím první tržby na 
provozovně.

4. Získání certi8kátu (§ 15 ZoET)

Certi%kát bude sloužit k vaší jednoznačné identi8kaci, 
tzn. údaje o tržbě se přiřadí právě vám a ne někomu 
jinému. Po oznámení svých údajů o provozovnách 

ve webové aplikaci EET podejte žádost o vydání 
certi8kátu. Podle svého uvážení si zažádejte o jeden 
nebo více certi%kátů (například pro každou provozovnu 
či pokladnu zvlášť). Tyto certi8káty jsou bezplatné 
a Finanční správa nabízí také návod, jak je můžete 
spravovat.

5. Instalace certi8kátu do pokladního zařízení

Nakonec si certi8kát nainstalujte do svého zařízení 
(pokladna, počítač, chytrý telefon, tablet apod.), pro 
každé zařízení bude postup trochu jiný a bude se odvíjet 
od použitého operačního systému.

Co je EVIDENČNÍ POKLADNA?

Prodejce může využít jakékoliv pokladní zařízení, které 
mu vyhovuje a které umožní evidovat tržby. Důležité je, 
aby toto zařízení bylo schopno přes internet odeslat 
datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět %skální 
identi%kační kód (FIK).

Pro pokladní zařízení je nutné zajistit připojení 
k internetu. Velikost odesílaných dat bude malá, a proto 
není nutné mít vysokorychlostní internet.

Zákon nestanovuje konkrétní typ pokladny od 
konkrétního dodavatele. Dodavatelé pokladních zařízení 
ani tato zařízení nebudou podléhat certi%kaci. 

Mimo klasických pokladen je možné využít pro 
evidenci tržeb například osobní počítač, notebook, 
tablet nebo chytrý telefon, který obsahuje příslušný 
software, připojení na internet a na tiskárnu.

Sleva na dani – kdy lze uplatnit?

Prodejce (fyzická osoba) si může odečíst jednorázovou 
SLEVU na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve 
kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona 
o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva 
na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky 
kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze 
samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
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Jak zjistit, co k EET potřebujete?

V jakém režimu evidovat tržby?

Vedle běžného režimu, spočívajícím v zasílání údajů 
o  evidované tržbě on-line, je možné některé tržby 
evidovat ve zjednodušeném režimu o�-line, tj. zasílat 
údaje o  evidované tržbě správci daně nejpozději do 
5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby.

Evidence v běžném režimu (§ 18 ZoET) – 

„on-line“, nastává nejpozději v okamžiku uskutečnění 

evidované tržby těmito kroky:

1. zaslání datové zprávy o této evidované tržbě správci 

daně a

2. vystavení účtenky zákazníkovi.

Okamžikem uskutečnění evidované tržby je

okamžik přijetí evidované tržby nebo

okamžik vydání příkazu k její realizaci, pokud tento 

okamžik nastal dříve (např. při platbě kartou, kdy 

k faktickému připsání transakce dochází až později).

V případě vystavení faktury nebo v  případě 

internetového prodeje je možné zaevidovat tržbu 

a vystavit účtenku před uskutečněním později obdržené 

tržby, ale nejpozději při jejím uskutečnění.

Formát účtenky ani způsob předání zákazníkovi není 

stanoven a je možné vystavit účtenku v tištěné 

podobě, elektronicky e-mailem, či jiným obdobným 

způsobem, který umožňuje zákazníkovi s účtenkou 

disponovat.

nelze se připojit 
k internetu

požádat o povolení 
evidování tržeb 

ve zjednodušeném 
režimu

bez připojení 
k internetu

nemám

internetové připojení
zřídit datové připojení 

k internetu

funkční připojení 
k internetu

mám
připraveno pro 
evidenci tržeb

pokladní zařízení

mám

nemám

pořídit pokladní 
zařízení, které 

komunikuje online 
a software k EET

nekomunikuje online

bez softwaru k EET, 
které komunikuje

online

se softwarem (nelze 
upgradovat), které 
komunikuje online

se softwarem (lze 
upgradovat), které 
komunikuje online

pořídit pokladní 
zařízení, které 

komunikuje online 
a software k EET

pořídit nový software 
k EET

potřeba softwarový 
upgrade k EET
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On-line evidence tržeb
Internet

Dotaz

Ověření

Finanční správa

1

5

3

2

4

...

?

1.  Prodejce zašle datovou zprávu o transakci ve formátu 

XML Finanční správě.

2.  Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení 

o přijetí s unikátním kódem.

3.  Prodejce vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), 

kterou předá zákazníkovi.

4.  Zákazník obdrží účtenku.

5.  Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové 

aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji 

účtenku, prodejce si ověří tržby evidované pod jeho 

jménem.

Pokud evidenční pokladna  v důsledku technické 
závady, dočasného výpadku nebo prostého 
zhoršení úrovně přenosu (§ 22 ZoET) neodešle údaje 

v nastavené mezní době odezvy (ze zákona 2 sekundy), 

tak dále nečeká na odezvu z Finanční správy obsahující 

$skální identi$kační kód (FIK), ale vystaví účtenku, která 

musí obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP), 

který vygeneruje pokladna. PKP obsahuje 340 znaků 

identi$kujících prodejce, pokladnu, pořadové číslo tržby, 

datum a čas.

Dobou odezvy (§ 21 ZoET) se rozumí časový úsek 

mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě 

z pokladního zařízení prodejce a přijetím $skálního 

identi$kačního kódu zpět do evidenční pokladny. Mezní 

doba odezvy je nastavena tak, aby převážná většina 

tržeb byla zaevidována on-line.

Následně lze odeslat data nejpozději do 48 hodin od 
uskutečnění evidované tržby, nejlépe automaticky, 

až se spojení obnoví. V praxi to znamená, že nedochází 

v případě výpadku spojení k přerušení obchodní činnost.

 

Co se děje při výpadku internetového 
spojení?
1.  Evidenční pokladna zašle datovou zprávu o transakci 

Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení.

2.  Ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení 

o přijetí s unikátním kódem.

3.  Evidenční pokladna vystaví zákazníkovi účtenku bez 

unikátního kódu, účtenka místo něj obsahuje podpisový 

kód poplatníka (PKP).

4.  Zákazník obdrží účtenku.

5.  Jakmile dojde k obnově spojení, pokladní zařízení 

odešle automaticky datovou zprávu o transakci.

6.  Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení 

o přijetí s unikátním kódem.

XML

XML

48 hodin

Finanční správa

1

5
4

3

6

2

Evidence ve zjednodušeném režimu 
(§ 23 ZoET) – „o.-line“ je obdobná jako při evidenci 

v běžném režimu s tím rozdílem, že

podnikatel je povinen zaslat datovou zprávou údaje 

o  této tržbě správci daně nejpozději do 5  dnů od 

uskutečnění evidované tržby,

nemá povinnost na účtence uvádět $skální 

identi$kační kód (FIK), na účtence je povinen uvést 

podpisový kód poplatníka (PKP).

Žádost o povolení evidovat ve zjednodušeném 
režimu (§ 11 ZoET), je možné podat správci daně, a to 

za podmínky, že by jejich evidování běžným způsobem 

znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný 

výkon činnosti. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy 

poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení.
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Jak funguje zjednodušený režim evidence 
tržeb?
1.  Prostřednictvím evidenčního pokladního zařízení 
(pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou, atp.) je vystavena 
účtenka bez FIK a uložena do pamětí.

2.  Do 5 dnů musí být zajištěno odeslání datových zpráv 
o tržbách do systému Finanční správy (např. přemístěním 
pokladny do místa, kde je dostupný internet). 

3.  Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým 
datovým zprávám.

4.  Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit 
prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

Údaje zasílané Finanční správě (§ 19 ZoET) 
datovou zprávou jsou vždy:

daňové identi"kační 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.

Doplňujícími údaji o evidované tržbě zasílaných 
datovou zprávou mohou být také:

celková částka plateb určených k následnému čerpání,

celková částka plateb, které jsou následným čerpáním 
nebo zúčtováním platby,

daňové identi"kační číslo poplatníka, který pověřil 
evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb 
daně z přidané hodnoty,

celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro 
cestovní službu,

celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro 
prodej použitého zboží.

Povinné údaje, které musí být na účtence 
uvedeny (§ 20 ZoET):

"skální identi"kační kód (FIK),

daňové identi"kační číslo (DIČ) podnikatele,

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),

údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo 
zjednodušeném režimu.

Údajem na účtence je také daňové identi"kační číslo 
prodejce, který pověřil evidováním této tržby prodejce, 
který tržbu eviduje. Není-li povinnost uvádět "skální 
identi"kační kód (FIK), pak je povinnost uvádět svůj 
podpisový kód (PKP).

Storno a opravy

Nastane-li storno či oprava evidované tržby (§ 7 ZoET), 
která již byla odeslána do systému správce daně, 
postupuje se obdobně s tím rozdílem, že zadaná částka 
bude záporná. Vztahuje se 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. Provedené 
storno není vázáno na původně zaslanou datovou 
zprávu (resp. vydanou účtenku).
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Informační povinnost poplatníka
(§ 25 ZoET)

je mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, 
umístěno informační oznámení, které je dostatečně 
viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

Obsahem informačního oznámení je

„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,

„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.

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 zaevidováné tržby 
u správce daně.

Zákon přímo neupravuje formu informačního 
oznámení (např. podklad, velikost nebo barvu písma). 
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.

Dá se EET vyhnout?

Podnikatelé se před spuštěním první vlny EET platné pro 
restaurace a hotely zajímali o to, jak správně evidovat, 
nebo jak se povinnosti vyhnout. Žádný způsob, jak se 
povinnosti vyhnout není.

Používání dvou pokladen?

Dvě pokladny mohou být pro někoho řešením jak zatajit 
určitou část příjmů. Je to ale nelegální a odhalit to může 
takzvaná křížová kontrola Ministerstva "nancí, která 
probíhá až po kontrole z Finančního úřadu. Při kontrole 
úředníci porovnávají nasbíraná data napříč segmentem 
a ten, kdo se bude příjmy lišit se stane automaticky 
podezřelým.

Lze podnikat načerno?

Za podnikání načerno může Živnostenský úřad uložit 
u  volné činnosti pokutu až 50 tisíc Kč, u řemeslné či 
vázané až 100 tisíc Kč a u koncesované až 200 tisíc Kč. 
Pokud je případ podnikání načerno závažnější, hrozí 
trestní postih a to až roční vězení či peněžitý trest.

Výmluva na nefunkční internet?

I na tuto výmluvu zákon nezapomněl – k evidenci tržeb 
není potřeba být stále on-line. Na odeslání dat při 
výpadcích internetu má dotyčný 48 hodin.

Založení uzavřeného spolku, klubu či neziskové 
organizace?

Dalším způsobem jak se vyhnout evidenci může být 
maskování podnikání uzavřeným spolkem, ale před 
klasickou kontrolou majitele podniků neuchrání. Navíc je 
velmi snadné sklouznout do kategorie neoprávněného 
podnikání, kde už hrozí výše zmíněné tresty. Neziskové 
organizace jsou od EET zdánlivě osvobozeny, ale 
osvobození se vztahuje jen na hlavní nepodnikatelskou 
činnost. Vše ostatní, například provoz kavárny, z kterého 
plyne nějaký zisk, e-tržbám podléhají.

Instalace phantomware do pokladny?

Nainstalovaný tzv. phantomware umí manipulovat 
s  nahranými daty. Například při odesílání dat na 
Finanční správu dokáže drahé položky nahradit levnými. 
K odhalení ovšem stačí, když si kontrola ověří FIK kód 
na účtence, který musí souhlasit s daty odeslanými do 

systému.

ABECEDA EET



Speci�cké případy

Školní jídelny v praxi evidují jen ve výjimečných 
případech

Školní jídelny provozované příspěvkovou organizací 
mají režim veřejnoprávní instituce, jsou tedy z evidence 
vyloučeny. Pokud půjde o školní jídelnu provozovanou 
např. soukromou školou, ta nebude evidovat stravování 
žáků a zaměstnanců, bude však evidovat případné 
hotovostní tržby od třetích osob. Cílem je, aby zde 
nevznikalo nerovné postavení vůči restauracím. Proto 
také školní jídelna provozovaná externí cateringovou 
společností bude evidovat všechny tržby.

Farmářské trhy výjimku nepotřebují

Ministerstvo +nancí odmítlo výjimku pro farmářské trhy 
a další navrhované novely zákona o evidenci tržeb. Důvod 
je zřejmý – hlavním cílem evidence jsou rovné podmínky 
pro všechny. A není čeho se obávat – evidenci je možné 
zvládnout pomocí různých zařízení a  s  minimálními 
náklady. To platí i pro farmářské trhy, které se do evidence 
obecně zapojí až 1. 3. 2018. Do té doby lze očekávat další 
rozšíření nabídky pokladních zařízení a pokles jejich 
cen. Evidenci tržeb navíc nebudou podléhat prodeje 
přebytků ze zahrádek, tedy nepodnikatelské příjmy.

Ojedinělé příjmy nebudou podléhat evidenci

Z evidence jsou z praktických důvodů vyloučeny 
ojedinělé příjmy. Za ty lze považovat s přihlédnutím ke 
konkrétním okolnostem výjimečné příjmy v hotovosti 
nebo příjmy výjimečné svým charakterem např. za 
ojedinělý prodej vyřazeného majetku.

Spropitné je součástí naší kultury

Evidence tržeb nikomu nebere možnost dávat spropitné. 
Ano, spropitné je zdanitelným příjmem buď podnikatele 
nebo (častěji) jeho personálu. Zcela v mezích pravidel 
evidence tržeb bude tedy spropitné předmětem 
evidence pouze tehdy, pokud bude plynout podnikateli. 
Pokud bude spropitné příjmem personálu (ať už napřímo 
či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

Veřejně prospěšní poplatníci (neziskové organizace)

Veřejně prospěšní poplatníci nebudou evidovat tržby 
ze své hlavní (veřejně prospěšné) činnosti. Pokud však 
vedle této činnosti budou i podnikat, evidence se jich už 
může dotknout. Protože však jejich podnikání obecně 
slouží k získání +nančních prostředků na hlavní činnost, 
mají úlevu v tom, že nemusejí evidovat tržby z drobné 
podnikatelské činnosti.

Porucha pokladního zařízení

V případě poruchy pokladního zařízení bude podnikatel 
normálně pokračovat v přijímání tržeb. Vzhledem 
k  tomu, že jde o jím nezaviněný a neodvratitelný 
stav, nebude v  takovém případě za nevydání účtenky 
a nezaevidování tržby sankcionován. Samozřejmě musí 
vzniklou situaci zdokumentovat a v rozumné lhůtě 
evidenci obnovit. Tržby realizované po dobu poruchy 
pokladního zařízení pak může podnikatel zaevidovat 
jednou sumární částkou.

Jak obejít evidenci

V médiích se objevují zprávy o tom, jak lze evidenci 
snadno obejít. Pokud by tomu tak bylo, žádnou evidenci 
bychom nezaváděli. S údaji o tržbách zasílanými 
on-line již nelze, na rozdíl od registračních pokladen, 
následně manipulovat. Manipulace s údaji o tržbách 
před odesláním pak budou odhaleny na základě analýz 
zasílaných údajů.

Evidence tržeb nemění obchodní modely a procesy

Evidence tržeb nebude mít negativní dopad na způsob 
podnikání. Evidenci bude podléhat přesně určená 
skupina tržeb, a pokud bude vzhledem k nastavení 
software podnikatel potřebovat evidovat i tržby, které 
evidenci ještě nepodléhají nebo vůbec nepodléhají, 
může to udělat. Současně evidence tržeb vnímá i různé 
podnikatelské modely, například komisní prodej či 
mandátní smlouvy. V případě storna transakce či 
reklamačního řízení bude samozřejmě možné stornovat 
evidovanou tržbu.

ABECEDA EET
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Univerzální řešení od obchodního řízení, přes skladovou evidenci, 
až po koncová pokladní místa. 

Vlastnostmi systému jsou výkonnost, vysoká stabilita a flexibilita. 
Ty jej předurčují k provozu jak na velkých obchodech s centrálním 
řízením s maloobchodními prodejnami, tak na středních a malých 
provozovnách nejrůznějšího oborového zaměření.

Základem skladového a pokladního systému B.O.S.S. jsou číselníky 
zboží, přednastavená pravidla cenotvorby a obchodních podmínek 
na jednotlivé druhy zboží či skupiny zboží. Pokladní systém 
soustavně a oboustranně zasílá bezpečným způsobem informace 
o provedených operacích, čímž poskytuje vždy aktuální podklady 
pro rychlé vyhodnocení obchodních případů, přehled o vývoji 
skladových zásob a ekonomiky provozu.

CBA a B.O.S.S. – to je silná argumentace a správné rozhodnutí!

Bez problému použitelný pro každý obor obchodní činnosti, díky neustálému dvacetiletému vývoji a tisíci každodenně 
běžících instalací po celé ČR od renomované softwarové společnosti PVA Systems. 

Propracovaný ve svých rozsáhlých přehledech, třeba o pohybech skladových zásob a prodeji zboží se ziskovými 
sestavami, nebo vyhodnocení návštěvnosti. Vynásobeno propočítanými návrhy objednávek je výsledkem efektivnější 
hospodaření s prostředky v rámci prodejní jednotky, ale i v rámci více prodejen. 

Pokladny jsou sladěny pro každodenní náročný provoz s platebním terminálem, rychlým termo tiskem, ale především 
pokladní vahou, elektronickými stravenkami a věrnostními zákaznickými kartami. Znamená rychlé, pohodlné a spolehlivé 
odbavování zákazníků. To je společný cíl. 

Spojení s číselníkem zboží CBA, již s více než 122 000 položkami, každodenně přibývajícími a aktualizovanými údaji 
o alergenech a složení přímo od výrobců. Zajištěnými centrálními importy akcí a elektronickými dodacími listy s přímým 
tiskem cenovek a měrnými cenami, dávají v legislativně náročném prostředí jistotu připravenosti.

CBA a B.O.S.S. znamená splnění povinnosti EET s nulovými náklady nad rámec běžných 
servisních nákladů.

Skladový a pokladní systém B.O.S.S. od CBA s technickým vybavením a službou 
implementace programu a školením obsluhy u zákazníka, v provedení „START“, 
zahrnuje: UNIkasa, 15“ dotyková obrazovka, pokladní zásuvka, termo tiskárna, skener kódů.

Bližší informace a konkrétní nabídku žádejte na eet@cba.cz nebo u svého obchodního zástupce CBA.

Cena programu B.O.S.S. je 5.000,- Kč, je samostatně neprodejný. K programu B.O.S.S. náleží Servisní smlouva 
s výrobcem ve výši 800,- Kč měsíčně. Doporučujeme uzavření Smlouvy o servisní podpoře viz nabídka str. 11. 
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.

B.O.S.S. Enterprise – skladový a pokladní systém

od 
89.000

POKLADNÍ SYSTÉM PRO EET

2.369
od

40 Kč

LTE modem s Wi-Fi
• Podporuje mobilní internet s rychlostí  
 stahování dat až 150 Mb/s,
• Wi-Fi 802.11 b/g/n pro až 32 uživatelů,
• 1 Gigabit Ethernet port LAN.

SIM karta s tarifem 
pro EET komunikaci
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Moderní design, progresivní modulární systém, 
příznivá cena, německá kvalita a jednoduchost pro 
Vaše podnikání.

Software pokladen umožňuje dokonalé přizpůsobení 
pokladny v podstatě jakémukoliv požadavku 
zákazníka. Za velmi příznivou cenu získáte pokladnu 
s nadstandardními funkcemi.

Quorion QMP18 + EET Box

Vhodná pro maloobchod i restauraci.

Vhodná pro maloobchod i restauraci.

Vhodná pro restauraci i tržnici.

QUORION QMP 18 + EET box 8.249 Kč

+ Pokladní zásuvka s napojením k pokladně (9V) + 1.118 Kč

CELKEM 9.367 Kč

Bez měsíčních poplatků
(netýká se poplatku za internet)

8.249

základní zvýhodněná sada pokladny s boxem 
pro evidenci tržeb

POKLADNY PRO EET

Družstvo CBA CZ, Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk kontakt: eet@cba.cz | www.cba.cz/eet

 maloobchod i restauraci

Moderní a ergonomický design pokladny pro vaše 
rychlé účtování a dokonalé sladění s Vaší provozem. 
Design je zároveň navržen tak, aby její údržba byla 
nejjednodušší ze všech pokladen na trhu.

ELCOM E150TE Plus CZ + ETH

7.390

Základ s ETHernet pro přípojení k místní síti 7.390 Kč

+ Wi-Fi pro připojení k místní bezdrátové síti + 800 Kč

+ GPRS pro přenos dat pomocí mobilní sítě + 1.100 Kč

+ 3G pro přenos dat pomocí mobilní sítě + 2.300 Kč

+ Pokladní zásuvka avšak bez možnosti napojení k pokladně! + 1.825 Kč

+ LTE modem s Wi-Fi

6.090

+2.369
Bez měsíčních poplatků
(netýká se poplatku za internet)

Moderním nadčasovým vzhledem registrační pokladny 
zanecháte ve vašich zákaznících dojem moderního 
obchodníka. Díky malým a kompaktním rozměrům si 
pokladna vyžaduje pouze minimální prostor.

ELCOM E50TEi CZ + ETH

Základ s ETHernet pro přípojení k místní síti 6.090 Kč

+ Wi-Fi pro připojení k místní bezdrátové síti + 300 Kč

+ 3G pro přenos dat pomocí mobilní sítě + 1.900 Kč

+ LTE modem Huawei B310 +2.369 Kč

+ SIM karta (FUP 50MB) od 40 Kč/měs.

+ možnost připojení pokladní zásuvky
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Servisní podpora
Smlouvu o servisní podpoře je možné uzavřít ke všem nabízeným technickým i softwarovým pokladním řešením EET, nad rámec záruky 
a podpory poskytované výrobcem.

Plnění Smlouvy o servisní podpoře spočívá v:
on-line (telefonicky nebo vzdáleným připojením) nebo on-site (výjezd k zákazníkovi) v časovém intervalu a rozsahu (včetně dostupného 
náhradního pokladního zařízení) dle zvoleného servisního režimu. Služba je dostupná 7 dní v týdnu (včetně víkendů a státních svátků, 
od 6:00 do 20:00). Jízdné 10,- Kč/km, včetně času stráveného na cestě.

Nabízené režimy:
EXPRES do 14 hodin za 599,- Kč měsíčně, vč. možnosti náhradní pokladny.
STANDARD do 24 hodin za 399,- Kč měsíčně, vč. možnosti náhradní pokladny.
NORMAL do 48 hodin za 299,- Kč měsíčně.

Servisní zásah pro zákazníky bez Smlouvy o servisní podpoře za 999,- Kč a každou započatou hodinu do 48 hodin. 
Instalace, nastavení a školení u zákazníka za 999,- Kč a každou započatou hodinu. 
Jízdné 10,- Kč/km, včetně času stráveného na cestě.
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.

CONTO LYNX Basic
Moderní a výkonné pokladní řešení pro obchody 
a restaurace připravené pro evidenci tržeb (EET). Takové 
je CONTO LYNX.

Conto Basic Komplet
programové a technické vybavení

Moderní, vysoce uživatelsky přizpůsobivý program vyvíjený týmem 
špičkových programátorů, pod neustálým dohledem zkušených odborníku 
v oboru pokladen a systémů. V kombinaci s vhodným technickým 
vybavením je určen pro prodejní a restaurační místa s integrovanou 
podporou evidence tržeb, tzv. EET.
Systém s možností vizualizace provozovny na obrazovce pokladny 
usnadňuje orientaci obsluze.

restaurační pokladna restaurace pivnice

CONTO LYNX ve verzích Conto Basic Conto Basic Komplet

Rozšířené obchodní funkce � �

Restaurační funkce � �

Kompletní pokladní systém �

Ceny dle verze bez příslušenství 6.900,- 17.990,-

programové a

Řešení EET

Insta
lace ZDARMA

17.990

POKLADNY PRO EET

Vhodná pro restauraci i maloobchod.
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• Pokud nebude spojení na server Finanční správy, je možné vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze   
 serveru Finanční správy)
• Účtenka musí obsahovat PKP (zjednodušený elektronický podpis)
• Data je nutno odeslat do 48 hodin
• SW řešení: pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data

• přípravná fáze – registrace – vydávání autentikačních údajů 1.9.2016, zkušební provoz 1.11.2016
• 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

• Ověřit si, zda a kdy musím začít evidovat –lze využít kontaktní místo EET
• Ověřit pokladní zařízení, software a připojení k internetu – kontaktovat dodavatele, ověřit funkčnost   
 hardware, dohodnout si úpravu software (plánování kapacit).
• Získat autentizační údaje – na portálu správce daně nebo osobně na FU
• Přihlásit se na portál EET – registrovat provozovny, lze nastavit přístupy a oprávnění
• Stáhnout a nainstalovat autentizační certifikáty

• Jednorázová sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby ve výši 5 000 Kč – nezáleží na skutečně   
 vynaložených nákladech, pouze pro poplatníky s příjmy dle § 7
• U restauračních služeb snížení sazby DPH z 21 % na 15 % – od 1.12.2016, v základní sazbě zůstává   
 podávání alkoholických nápojů

• Zákon umožňuje evidovat tržby v tzv. zjednodušeném režimu (offline) – nutno získat povolení svého správce  
 daně
• Podnikatel musí i ve zjednodušeném režimu okamžitě vystavit účtenku, ale data nejsou odesílána online
• Účtenka neobsahuje FIK, ale musí obsahovat PKP (zjednodušený elektronický podpis)
• Data je nutno odeslat do 5 dnů

• Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než bankovním převodem, tj. zejména hotovost, platební   
 karty, stravenky, poukázky, elektronické peněženky a obdobné prostředky…
• I transakce mezi podnikateli (např. dodávka piva pivovarem restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“
• Minimum systémových výjimek, např. regulované subjekty, obce a kraje, příspěvkové organizace…

• DIČ
• ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
• BKP (kód generovaný pokladnou)
• Datum a čas transakce
• Celková částka tržby
• Režim EET (běžný/zjednodušený)
• Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů
• Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery
Na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně 
spotřebitele)

Jaké třžby se evidují?

Jaké jsou zasílané a tištěné údaje?

Co když vypadne internet?

Kdy vstoupit do evidence?

Co je potřeba udělat před začátkem evidence?

A co sleva na dani a snížení DPH?

Co když internet v místě není?
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