
  

 

3. A 4. VLNA EET SYSTÉMU 
 

Koho se týká povinnost evidovat tržby? 

Povinnost evidovat tržby vzniká podnikatelům, kteří inkasují tržby z činností, které doposud této 

povinnosti nepodléhaly. Jde např. o svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a 

výrobní činnosti či poskytování služeb. 

Od kdy je povinnost k účasti v systému EET pro všechny zbývající podnikatele? 

Od 1. 5. 2020. 

Na jaké tržby se vztahuje povinnost evidence? 

Jedná se o platby: 

• hotovostní, 

• směnkou,  

• šekem, 

• uskutečněné v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám, 

• platba uskutečněná započtením kauce nebo obdobné peněžité jistoty složené některým z výše 

uvedených způsobů. 

Je možné si uplatnit daňové zvýhodnění na pořízení pokladního zařízení? 

Ano, podnikající fyzické osoby si mohou uplatnit jednorázovou slevu na dani až do výše 5 000 Kč 

na pořízení pokladního zařízení. 

Jak se EET zcela vyhnout? 

Pokud budete od 1. 5. 2020 přijímat platby v jiných formách, než výše uvedených (nejčastěji bankovním 

převodem), povinnost evidovat se v režimu EET nemáte.  

Dále zákon nezakládá povinnost evidovat ojedinělý příjem. Jedná se o hotovostní příjem, který je 

jednorázový, nepravidelný, výjimečný a ojedinělý s ohledem na běžně přijímané tržby (nejčastěji 

bankovním převodem).  

Jaké jsou základní režimy evidence? 

Zákon upravuje 4 režimy: 

• běžný režim, viz dále, 

• režim při překročení mezní doby odezvy, 

• zjednodušený režim, 

• zvláštní režim, viz dále. 

Vzhledem k tomu, že režim při překročení mezní doby odezvy a zjednodušený režim je spíše 

výjimečným a na žádného z našich klientů se nevztahuje, budeme se dále v textu věnovat pouze 

běžnému a zvláštnímu režimu. 



  

 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM 
 

Co je to evidence ve zvláštním režimu a pro koho je vhodná? 

Zvláštní režim spočívá v evidování tržeb prostřednictvím tzv. papírového bloku účtenek a podávání 

oznámení o tržbách na formuláři vydaném Ministerstvem financí (čtvrtletně). Při evidenci tržeb v 

tomto režimu není nutné pořízení pokladního zařízení.  

Tento režim je určen pro drobné podnikatele, pro podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší 

činnost, pro podnikatele, jejichž tržby v hotovosti jsou spíše výjimečné nebo podnikatele, kteří mají 

obavy z obsluhy pokladního zařízení a elektronické komunikace se správcem daně. 

Musím žádat o autentizační údaje, pokud eviduji tržby ve zvláštním režimu? 

Ne. 

Kdo může požádat o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? 

• 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). 

Jaké podmínky musím splňovat při žádosti o zvláštní režim? 

• nejsem plátcem DPH, 

• nemám více než 2 zaměstnance, 

• výše příjmů z evidovaných tržeb (tj. tržeb hotovostních apod.) nepřesahuje za 4 bezprostředně 

předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů 

ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč. 

Kdy mohu zažádat o zvláštní režim? 

Žádosti o povolení evidovat ve zvláštním režimu je možné podat kdykoliv, ovšem správce daně započne 

s vyřizováním žádostí nejdříve od 1. února 2020. Žádost o povolení pro evidování tržby ve zvláštním 

režimu není předmětem poplatkové povinnosti. 

Existuje předepsaný tiskopis žádosti? 

Nikoliv, přestože je zveřejněna doporučená šablona na stránkách www.etrzby.cz. Žádost je podávána 

tzv. volnou formou, ale aby byla správcem daně akceptována, musí obsahovat veškeré relevantní 

skutečnosti a odůvodnění žádosti. V opačném případě bude poplatník správcem daně vyzván 

k doplnění žádosti (odstranění vad podání). 

Klientům naší účetní kanceláře nabízíme poskytnutí šablony žádosti o povolení zvláštního režimu, 

asistenci při jejím vyplnění a následném odevzdání správci daně. 

 



  

 

Kdy obdržím vyrozumění o žádosti? 

Do 30 dnů od jejího podání. 

A co dál, když bylo rozhodnutí kladné? 

Na základě rozhodnutí o povolení evidence ve zvláštním režimu si poplatník vyzvedne blok účtenek 

u místně příslušného správce daně. Poplatník by měl ke správci daně jít s přibližnou představou o počtu 

potřebných bloků. 

Jak postupuji při přijetí tržby ve zvláštním režimu? 

1) Vystavím zákazníkovi účtenku z bloku účtenek s nejnižším číslem. Blok obsahuje propisovací 

dvoulisty. Zákazník obdrží originál (označený A). 

 

2) Stejnopis účtenky (označený B) archivuje poplatník. 

3) Poplatník za každé kalendářní čtvrtletí, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního 

čtvrtletí, odevzdá na finančním úřadě oznámení o přijatých tržbách na tiskopise Ministerstva 

financí, výstupem z tiskárny, která bude mít shodný formát jako tiskopis či datovou zprávou. 

Oznámení o tržbách poplatník nepodává v případě, že v daném konkrétním čtvrtletí nepřijal 

žádnou evidovanou tržbu a neprovedl žádnou opravu či storno. 

Pozn. pozor – oznamovací povinnost se netýká jen hlášení tržeb, ale také hlášení změn 

podmínek pro zvláštní režim či změn provozoven. 

Jaké jsou povinné údaje, které musím na účtence vyplnit? 

• DIČ (daňové identifikační číslo), jestliže její část netvoří rodné číslo, 

• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 

• celkovou částku tržby v české měně, 

• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má podnikatel více než 

1 provozovnu. 



  

 

 
  



  

 

BĚŽNÝ REŽIM 
 

Co je to evidence v běžném režimu a pro koho je vhodná? 

Pokud nechcete nebo nesplňujete podmínky jiných režimů, evidujete tržby v tzv. běžném režimu. 

Jaké technické a jiné vybavení potřebuji? 

Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o 

evidované tržbě Finanční správě a vystavilo účtenku zákazníkovi – pokladna, počítač, tablet, mobilní 

telefon propojený s tiskárnou apod. Pro evidenci v běžném režimu je nutné internetové připojení.  

Co jsou autentizační údaje? 

Nezbytným krokem před zahájením evidence tržeb je získání tzv. autentizačních údajů. Autentizační 

údaje slouží k přístupu do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách daňového 

portálu, kde je potřeba mj. provést zadání údajů nezbytných pro evidenci tržeb a vygenerování 

certifikátu pro evidenci tržeb. Poplatník je povinen o autentizační údaje správce daně požádat. 

Jak získám autentizační údaje? 

Autentizační údaje je možné získat: 

1) Ústní žádostí do protokolu na místně příslušném Finančním úřadě. 

2) Žádostí prostřednictvím Daňového portálu, má-li poplatník aktivní datovou schránku. 

3) V případě zájmu poskytneme klientům naší účetní kanceláře při získávání autentizačních údajů 

prostřednictvím Daňového portálu veškerou potřebnou součinnost. 

A co dál? 

Po získání autentizačních údajů se přihlásíte do „SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB“. Zde zaevidujete 

své provozovny a poté vygenerujete certifikát, který nainstalujete do svého zařízení (pokladna, počítač, 

tablet, mobilní telefon). Nahrání certifikátu spolu s nastavením pokladního zařízení (např. nastavení 

vhodné mezní doby odezvy) je způsobem i obtížností individuální v návaznosti na zvolené technické 

řešení. Služba zprovoznění zařízení může být i součástí dodání zařízení. 

 

 

 



  

 

 

Lze si funkčnost systému otestovat předem? 

Ano, funkčnost zvoleného pokladního zařízení, resp. jeho softwaru lze uskutečnit v tzv. zkušebním 

módu, kdy jsou tržby odesílané do systému správce daně opatřeny speciálním příznakem. Případně lze 

započít s evidencí tržeb dříve (dobrovolně s předstihem) a vše odzkoušet v reálném provozu. 

Jak postupuji při přijetí tržby v běžném režimu? 

1) Vystavím zákazníkovi účtenku (nejčastěji automatickým tiskem ze zařízení). 

2) Účtenku musím předat zákazníkovi do jeho sféry vlivu, tj. na výdejní místo, aby bylo zákazníkovi 

umožněno projevit vůli s účtenkou disponovat. Poplatník ale nemá povinnost přesvědčit 

zákazníka, aby účtenku převzal a uschoval. 

Jaké jsou povinné údaje, které musím na účtence vyplnit? 

• DIČ (daňové identifikační číslo), jestliže její část netvoří rodné číslo, 

• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky – čas, pokud je vystavena dříve, 

• celkovou částku tržby v české měně, 

• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má podnikatel více než 

1 provozovnu, 

= tyto položky jsou shodné jako u zvláštního režimu, nadto dále: 

• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 

• pořadové číslo účtenky, 

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

• bezpečnostní kód poplatníka – BKP 

• fiskální identifikační kód – FIK, 

• případně podpisový kód poplatníka – PKP (zjednodušený režim) 

Pro ilustraci níže přikládáme doklad, který má všechny výše uvedené náležitosti: 



  

 

 

Co obnáší tzv. informační povinnost? 

Poplatníci evidující v běžném nebo zvláštním režimu mají povinnost mít na místě, kde se uskutečňují 

evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud 

to nevylučuje povaha věci. 

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. Informační povinnost dopadá 

také na poplatníky, kteří nabízí zboží nebo služby na internetových stránkách. 

Vzorový text informační cedulky s oznámením: 

a) „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen 

vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“ 

b) „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.“ 


