
 
Aktualizováno dne 30. listopadu 2016 

 

EET - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 
 
Evidenci tržeb 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. Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením 
ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. 
 
Základní informace jsou zde : http://www.etrzby.cz/ 
 
CO BUDETE URČITĚ POTŘEBOVAT ? 
 
1.   AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE 
"Autentizační údaje jsou uživatelské jméno a heslo, které slouží k přihlášení do webové aplikace EET na 
Daňovém portálu Finanční správy. Zde musí podnikatel zadat údaje o provozovnách a získá certifikát pro 
evidenci tržeb"  
a lze je získat :  
"Elektronicky na Daňovém portálu (má-li podnikatel datovou schránku)" nebo "Osobně na libovolném 
územním pracovišti finančních úřadů" 
 
Poté, co je bude mít, přihlásíte se zde :  
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces 
 
Po přihlášení se dostanete na stránky, kde uvidíte své základní údaje. Přidáte provozovnu a to minimálně 1, 
tj. sídlo vaší firmy.  Zde máte také možnost, resp. povinnost zaregistrovat provozovny další, pokud je máte. 
Po přidání provozovny se vám ukáže jejich seznam a čísly. 
 
 
2 .  CERTIFIKÁT  
Certifikát je malý soubor, který obsahuje identifikační údaje o vás (DIČ apod.) a při jeho generování si také 
zvolíte heslo, které musí splňovat určité bezpečnostní požadavky (písmena, číslice atd.). Heslo si zapište, 
budete je potřebovat! V případě potřeby ale lze vygenerovat certifikát nový i novým heslem. Z toho plyne, 
že jej lze také 'zneplatnit', tj. zablokovat, například v situaci, kdy odchází zaměstnanec, který měl k němu 
přístup. Certifikátů můžete mít libovolné množství, třeba pro každého zaměstnance, který s EET přijde do 
styku nebo pro každé středisko (provozovnu).  
 
postup je zde : http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_napoveda_webove_aplikace.pdf 
a instalace zde : http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_postupy_instalace_certifikatu.pdf 
 
Instalaci jako takovou neprovádíte, pouze certifikát stáhnete třeba do složky 'Stažené soubory'.  
Zjednodušeně se dá říci, že jakmile budete mít stažen v počítači certifikát, tedy soubor s příponou 
nnnnnnnnnn.p12 (nnnn je jakési číslo), můžete je pak uložit v počítači do nějaké složky nebo třeba na USB 
disk. Soubor můžete přejmenovat, např. na 'certifikat_pro_eet.p12' (název musí být bez mezer, proto 
obvykle dávám podtržítka, to nejsou mezery). Doporučujeme vytvořit obecně přístupnou složku, např.  
"C:\eet_certifikat" a do ní soubor uložit. 
 



CO BYSTE MĚLI MÍT 
 
Připojení k internetu - stačí jakékoliv, třeba sdílené pomocí mobilního telefonu. Není vcelku důležitá 
rychlost, spíše se zaměřte na spolehlivost spojení. Máme ověřeno, že tomto (testovacím) období opravdu 
netrvá odezva více než 1-2 vteřiny. 
 
Co dělat, když nemám připojení k internetu .... 
Bez něj sice povinnost vystavovat účtenky také splníte, ale  jsou s tím komplikace. 
Můžete zkusit požádat na FÚ o povolení evidování tržeb v tzv. "zjednodušeném (offline) režimu", což 
znamená, že budete vystavovat doklady bez FIKu, ale do 5 dnů se musíte stejně k systému připojit a tržby 
doregistrovat.  Tuto možnost vám stát povolí nebo taky ne. 
 
NASTAVENÍ EET V SYSTÉMU FIS3000 
 
1.  přihlásit se s heslem 'správce' 
 
2.  nabídka 'Program', otevřít formulář 'Možnosti nastavení - parametry', záložka 'EET' 
 
3.  proveďte potřebná nastavení 
 

  
a) zaškrtněte 'Máme povinnost evidovat tržby v EET' 
b) vyplňte číslo provozovny (obvykle č. 11) 
c) zadejte cestu k certifikátu 
d) zadejte heslo k certifikátu 
e) klikněte na tlačítko 'Test nastavení a komunikace', dojde k ověření, zda máte nainstalovanou 

potřebnou DLL knihovnu pro EET.  Pokud není, automaticky bude  stažena a spustí se instalace a 
následně se vypíše informace o provedeném testu komunikace.  

f) zkontrolujte, že NENÍ zaškrtnuto pole 'Zapnout jen testovací prostředí' (používá se pro účely ověření).  
 
Jestliže je vše nastaveno a komunikace je funkční, můžete začít vystavovat doklady s 
registrací v EET ...



 
 
 
A nezapomeňte, že :  
dle zákona o evidenci tržeb  musí být vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby tzv. Informační oznámení.  
Podnikatelé mohou použít i oznámení vlastní výroby, pokud budou obsahovat zákonem stanovený text. 
 
Například :  
 
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. 
 
Pozn. Na stránkách etrzby.cz najdete již hotové vývěsky ve formátu PDF. 
 
 
Důležité odkazy a kontakty  
 
 
Portál k EET : http://www.etrzby.cz/ 
Telefonická linka podpory k EET : +420 225 092 392 
Daňový portál pro EET  : http://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces 
 
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=747823857 
 
 
 



 
Termíny pro zahájení povinnosti evidovat tržby : 
 

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby 
• NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…) 
• NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby - (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité 

konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…) 
 
2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod 
• NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů 
• NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 
• NACE 45.4 - Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím 
• NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel 
• NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…) 
 
3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE 
neuvedené v jiných fázích, například se jedná o: 
• NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v 

kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku…) 
• NACE 49.32 - Taxislužba 
• NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská 
• NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava 
• NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…) 
• NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…) 
• a další 
 
4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti 
• NACE 13 - Výroba textilií 
• NACE 14 - Výroba oděvů 
• NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků 
• NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
• NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru 
• NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků 
• NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků 
• NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
• NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 
• NACE 31 - Výroba nábytku 
• NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…) 
• NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení 
• NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…) 
• NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…) 
• NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…) 
 
Evidované tržby z činnosti malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti 
podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel za určitých okolností evidovat ... 
 
 

 Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000®,  firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín. 
Základní zdroj : internetové stránky Finanční správy MF ČR 

 


