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Cíle: 

 Narovnání podnikatelského prostředí, podpora 

poctivých podnikatelů 

 Efektivnější výběr daní a lepší zacílení 

daňových kontrol 

 Získání zdrojů pro veřejné rozpočty bez 

zvyšování daňových sazeb 

 

Evidence tržeb - cíle 



 Musí být nákladově maximálně úsporný  
 

 Musí být efektivní, odolný proti obcházení 
 

 Nesmí překážet podnikatelské činnosti 
 

 Musí zohledňovat individuální potřeby podnikatele 
 

 Musí nabízet řešení pro případ technických výpadků 
 

 

Základní informace o projektu  Požadavky na systém evidence 



 Technologický pokrok posouvá možnosti daňových správ v 
boji proti krácení tržeb 

 

 Varianty: 
 
1. Registrační pokladny (offline) 
2. Hybridní model (registrační pokladny propojené online) 
3. Otevřený online model (postaven na softwarovém řešení) 
 
 Trendem je ústup od certifikovaných registračních pokladen 

(hardware) k software řešení 
 

 Využití kryptografických metod k podpisu účtenky 
 

Jaký systém evidence tržeb zvolit? 



 On-line systém komunikace mezi podnikateli a Finanční správou, 

on-line odeslání informace o transakci – nemožnost manipulace s 

uloženými daty 

 Nejde o registrační pokladny – tj. nejde o pokladny s fiskální 

pamětí s požadovanou certifikací přístroje i autorizací servisu 

 Elektronická evidence tržeb – otevřené řešení HW i SW, tj. žádné 

certifikace pokladních zařízení, žádný monopolní dodavatel. Široká 

paleta technických řešení pro podnikatele, možnost volby podle 

obchodního modelu a specifik podnikatelské činnosti  

 Výměna dat probíhá automaticky a podobně rychle nebo rychleji 

než při platbě kartou 

 

Základní informace o projektu Evidence tržeb – koncepce / 1 



 Plošné opatření s minimem výjimek  

 Evidence tržeb je „pouze“ jednoduchá podpůrná evidence toků 

hotovosti pro účely správy daní (specifický plošný typ záznamní 

povinnosti). Ve většině případů proto evidence tržeb nemusí a často 

ani nebude souhlasit např. s tržbami dle účetnictví nebo pro účely 

DPH 

 Pokud zaeviduji něco navíc – třeba proto, že si nejsem jist, zda to 

mám evidovat či nikoliv – neznamená to automaticky, že proto budu 

muset platit vyšší daně 

 Data z evidence tržeb neslouží k přímému stanovení základu 

daně z příjmů nebo DPH 

 Pojem „tržba“ nemá shodný obsah s pojmem „tržba“ podle 

účetních předpisů  

Základní informace o projektu Evidence tržeb – koncepce / 2 



CZ řešení 

1. Pokladní zařízení 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. Pokladní zařízení vystaví účtenku (včetně FIK) 

4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku (lze i v elektronické podobě) 

5. Evidenci tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si 

může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.  

 



 

…s určitými odlišnostmi 

Česká republika Chorvatsko 

Zjednodušený elektronický 
režim (off-line) 

ANO NE, paragony 

Regulace stavu hotovosti v 
pokladně 

NE ANO 

Povinnost zákazníka převzít 
a držet účtenku 

NE ANO 



 

…s určitými odlišnostmi (2) 

Česká republika Chorvatsko 

Zasílání údajů o pokladním 
personálu 

NE ANO 

Poplatek za digitální 
certifikát 

NE ANO 

Maximální výše sankce 500 tis. Kč 
500 tis. HRK 
(1,8 mil Kč) 



On-line zaevidování tržby 

Základní způsob 

na účtence uvedený FIK 

Následné zaevidování tržby  

Pouze pro případ výpadku spojení se serverem finanční správy 

zaslání dat nejpozději do 48 hodin  

Na účtence uvedený PKP (nikoliv FIK) 

Náhradní řešení (off-line)  - tzv. zjednodušený režim  

Pouze pro výjimky na základě zákona, nařízení vlády nebo individuální dle rozhodnutí 
správce daně (Pokud se by významně narušilo nebo znemožnilo podnikání) 

trvalá nemožnost připojení k internetu 

Zaslání dat do 5 dnů 

Na účtence uvedený PKP (nikoliv FIK) 

 
 

Základní informace o projektu Zasílaní dat z účtenek 



 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb  

 platnost 13. dubna 2016, účinnost od 1. prosince 2016 

 „předsunutá účinnost“ některých ustanovení k 1. září 2016: 

 povolovací režim o zjednodušeném režimu, 

 podání žádosti o autentizační údaje a jejich přidělení, 

 přidělení certifikátů a jejich správa,  

 oznamovací povinnost údajů o provozovnách, 

 závazné posouzení o určení evidované tržby. 

 Zákon č. 113/ 2016 Sb., doprovodný zákon, obsahuje mj.: 
 Sleva na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč pro podnikající fyzické osoby, 

 Snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb. 

 Vyhláška MF č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu 
poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 

 Technická vyhláška 

Základní informace o projektu Legislativa 



• Vyhlášení zákona ve sbírce zákonů 

•  přijetí zákona 
13. dubna 2016 

• Registrace do systému 
 od 1. září 2016 

Harmonogram 

• 1. fáze 
 

povinnost evidovat - start 

1. prosince 2016 

 

• 2. fáze  1. března 2017 

• 3. fáze  1. března 2018 

• 4. fáze 1. června 2018 



 1. fáze – stravovací a ubytovací služby 1.12.2016 

 NACE 55 – ubytování – většinou krátkodobé ubytování (hotely, kempy, 

penziony, tábořiště, ubytovny…) 

 NACE 56 – stravování a pohostinství – výklad FS: pouze tržby za 

„stravovací služby“ ve smyslu DPH (nabízená jídla a nápoje k okamžité 

konzumaci na místě, včetně souvisejících služeb, restaurace, hospody, 

kavárny, jídelny, …)  

 2. fáze – maloobchod a velkoobchod (+ 3 měsíce) 1.3.2017 

 3. fáze – např. doprava, zemědělství, svobodná podnikání, 

stravování – dodání zboží ve smyslu DPH (+ 15 měsíců) 1.3.2018 

 4. fáze – vybraná řemesla (+ 18 měsíců) 1.6.2018 

 Proč postupně?  

 rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému) 

 rozložení poptávky po software / zařízení pro povinné subjekty 

 postupný náběh zatížení IT systému evidence tržeb 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



 11. května - zveřejněna technická dokumentace pro zasílání evidovaných 
tržeb, včetně formátu a struktury datové věty, komunikačního rozhraní 
apod., (aktualizace 13. června) 
 

 13. června spuštěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro testování 
výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory; 
spuštěna i informační kampaň  
 

 1. srpna spuštěno kontaktní místo – telefonické dotazy, Metodika FS 
  

 „Registrace“ podnikatelů od 1.9.2016 – 3 měsíce před začátkem 
(Přidělování autentizačních údajů finančními úřady) 
 

 Testování pro podnikatele (pilotní provoz) – 1 měsíc před začátkem 
(listopad) 

 Povinná evidence tržeb pro I. fázi => od 1.12.2016 
 

 
 

Základní informace o projektu Harmonogram 



Týká se mě evidence tržeb? 



Základní informace o projektu 

 Vykonávám podnikatelskou činnost? 

 Přijímám tržby v "hotovosti"? (karty, poukázky, stravenky…)  

 Moje činnost není vyjmuta z povinnosti evidovat tržby? 

 => 3 x ANO => mám povinnost evidovat tržby 
 

 Jaká je NACE klasifikace mé činnosti / činností?  

  =>  určím, od kdy mi povinnost evidovat tržby vzniká  

 7 měsíců po přijetí zákona – 1. fáze (1.12.2016) 

 10 měsíců po přijetí zákona – 2. fáze (1.3.2017) 

 22 měsíců po přijetí zákona – 3. fáze (1.3.2018) 

 25 měsíců po přijetí zákona – 4. fáze (1.6.2018) 

 

 

SHRNUTÍ - Co je třeba si ujasnit 



Základní informace o projektu Co je třeba udělat 

 Ověřit pokladní zařízení a software (technická způsobilost, okamžitě) 

 kontaktovat možné dodavatele (získat přehled, kapacita, konzultace) 

 Získat autentizační údaje (od 1.9.2016) 

 kontaktovat finanční úřad   

 => prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky nebo 

 => osobně na územním pracovišti finančních úřadů (kterémkoliv) 

 může jednat i zástupce/zmocněnec 

 => pozor na formulaci plné moci (i převzetí autentizačních údajů) 

 Zaevidovat se na portálu e-tržby a vyplnit údaje 

 => nutné vyplnit seznam provozoven 

 => lze nastavit různé přístupy a oprávnění (správa údajů, jen pro 

čtení…) 

 

 



Základní informace o projektu Co je třeba udělat 

 Stáhnout autentizační certifikát pro pokladní zařízení  

 prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy, od 1.9.2016 

 => neomezený počet certifikátů (podnikatel, provozovna, každé 

zařízení) 

 => správa certifikátů (zneplatnění…) 

 Otestovat funkčnost pokladního zařízení  

 zkušební provoz nejpozději 1 měsíc před startem 1. fáze, 1.11.2016 

 Vyvěsit informační oznámení 

 V případě nejasností se lze obrátit na Finanční správu  

 => hot-line pro věcné dotazy, e-formulář pro technické dotazy, 

       závazné posouzení (1 000 Kč) 

 => www.etržby.cz, +420 225 092 392 

 

 

http://www.e-tržby.cz/


Základní informace o projektu Kontaktní místo 

 

 

• Zřízen web www.etrzby.cz 

• Kontaktní formulář pro dotazy 

 

• Infolinka pro metodické dotazy 

 tel: +420 225 092 392  

 

http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/


Základní informace o projektu WWW.ETRZBY.CZ 



Základní informace o projektu WWW.ETRZBY.CZ 



Základní informace o projektu Otázky? 

Děkuji za pozornost  


