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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - EET 
 
 
 
Evidenci tržeb, označovanou též jako elektronickou evidenci tržeb (EET), 
upravuje zákon č.  
112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve 
Sbírce zákonů dne  
13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl 

platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci 

tržeb. 

 
Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda 

jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v 

hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem 

(žetony, kupony, šeky, stravenkami, směnkami apod.) a nevztahuje 

se na ně výjimka.  
Tedy z obvyklých platebních metod jsou za platbu mimo EET 

považovány pouze platby bezhotovostním převodem (tj. se 

záznamem v bankovním výpisu příjemce i plátce transakce – např. 

převod z účtu na účet nebo inkaso), akreditiv nebo barter. 

 
Pokud podnikatel vystaví fakturu, není pro účely evidence tržeb 

rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je 

částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena.  
Pakliže zákazník uhradí fakturu v hotovosti, platební kartou nebo 

jiným obdobným způsobem, musí podnikatel platbu zaevidovat 

prostřednictvím EET, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno 

bezhotovostně. 

 
EET se tedy bude postupně týkat všech podnikatelů, kteří přijímají 

platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. 

 
Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách 
Sbírky zákonů zde: 

- zákon č. 112/2016 Sb., - zákon o evidenci tržeb,  
- zákon č. 113/2016 Sb., - zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. 
 
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb = materiál 
vydaný Ministerstvem financí, který slouží pro potřebu subjektů evidence 
tržeb, i pro správce daně naleznete zde 
 

http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(13).pdf
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf
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Jak a od kdy se dotkne EET chovatelů psů? Pokud přijímáte platby 

v hotovosti nebo kreditní kartou, potom se Vás EET bude týkat: 

  
1. Od 1. 3. 2017  

Od tohoto data budou podléhat EET ti z Vás, kdo prodávají 

chovatelské potřeby (granule, konzervy, psí hračky, šampony atd.) 

  
2. Od 1. 3. 2018 se bude EET týkat:  

a) chovných stanic prodávajících štěňata  
b) psích salonů 

 
 

 

Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o 

autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. 

Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a 

vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního 

zařízení. O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně 

elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na Finančním úřadě. 

 
Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky 

komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, 

pokladní systém) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je 

čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní 

software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, 

pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou 

zprávu a vydat účtenku. Není nutné  
pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny. 

 

Pro malé podnikatele aktuálně nabízejí řešení EET všichni mobilní 
operátoři. 

 

Pokud máte k elektronické evidenci tržeb dotazy, můžete využít novou 

telefonickou informační linku – tel. 225 092 392, kde vám na vše 

ohledně EET odpovědí speciálně vyškolení zaměstnanci Finanční 

správy.  
Podrobné informace naleznete na http://www.etrzby.cz/ . 
 
Převzato ze stránek KCHB, zpracovala Mgr. Jana Nováková

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=9062C0C7F2B649C2A8ED638AC0C8B3D6.ep2ap1
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=9062C0C7F2B649C2A8ED638AC0C8B3D6.ep2ap1
http://www.etrzby.cz/
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