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§ Technická specifikace 
dne 11. května 2016  byla na oficiálních webových stránkách etrzby.cz 
publikována technická dokumentace pro IT vývojáře
 

§ Testovací prostředí pro vývojáře (Playground)
dne 13. června 2016 bylo spuštěno testovací prostředí, tzv. 
playground, které umožňuje výrobcům pokladních systémů a 
vývojářům testování rozhraní pro zasílání dat 

§ Daňový portál
dne 1. září 2016  zahájen proces přidělování autentizačních údajů, 
včetně možnosti správy údajů o provozovnách a certifikátech na 
portálu finanční správy
 

§ Zkušební  provoz systému elektronické evidence tržeb 
dne 1. listopadu 2016, bude zajištěn zkušební provoz systému 
evidence tržeb

Základní informace o projektuTechnické zabezpečení elektronické evidence tržeb
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Certifikáty  a certifikační autorita

§Vydávání a správa certifikátů od 1. září 2016 na portále 
finanční správy

§Standard x 509 verze 3  (např. kvalifikovaný certifikát pro 
elektronický podpis)

§Certifikáty jsou pro podnikatele zdarma

§Platnost certifikátu 3 rok – automatická obnova



Definice Playgroundu
§ Neprodukční prostředí (playground) slouží výhradně vývojářům softwaru 

pro pokladní zařízení. Zaslání datové zprávy do neprodukčního prostředí 
není zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET.

§ Podpora vývojářů. Odpovědi na individuální dotazy prostřednictvím 
kontaktního formuláře na www.etrzby.cz.

§ Součástí podpory není poradenství k software pokladních systémů, 
podpůrným knihovnám a vývojovým nástrojům, ani výklad nebo postup při 
aplikaci obecně platných technických standardů. 

§ Odpovědi na individuální dotazy jsou vyřizovány v pracovních dnech a 
zasílány mailem.

Základní informace o projektuTestovací prostředí - Playground

http://www.etrzby.cz/


Základní informace o projektuTestovací prostředí - Playground

do 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Týdenní statistiky

Transakcí celkem 334187 16480 31799 20068 29190 17972 24302 38863 123261 71834 60927

Transakcí s pozitivní odpovědí 220883 12565 26723 16709 23816 9218 18919 31767 115526 63904 50006

Transakcí s chybovou odpovědí 113304 3915 5076 3359 5374 8754 5383 7096 7735 7930 10921

Unikátních IP adres celkem 237 302 257 228 204 304 337 372 357 503 954

Unikátních IP adres s pozitivní odpovědí 109 101 132 139 136 208 246 328 287 445 905

Unikátních IP adres s vlastní transakcí 60 62 102 111 106 142 159 324 282 440 902

Unikátních IP adres pouze s chybami 128 201 125 89 68 96 91 44 70 58 49



§ Na libovolném územním pracovišti finančních úřadů 

§ Přes Daňový portál (www.daneelektronicky.cz) 

• (pokud má podnikatel datovou schránku)

Základní informace o projektuZískání autentizačních údajů

http://www.daneelektronicky.cz/
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