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Základní informace o projektuHarmonogram příprav

Kdy Podnikatel Vývojář

4. dubna 2016 Spuštění webu www.etrzby.cz

11. května 2016 Zveřejnění technické 
dokumentace

1. června 2016 Spuštění informační kampaně v 
médiích

13. června 2016 Spuštění testovacího prostředí 
(„playground“)

1. srpna 2016 Spuštění telefonní infolinky

1. září 2016 Vydávání autentizačních údajů a 
další činnosti FÚ

1. listopadu 2016 Pilotní provoz pro podnikatele

1. prosince 2016 Začátek evidence pro 1. fázi



§ Klíčový milník příprav EET

§ Bude probíhat celý listopad

§ Podnikatelé tak mají čas si EET vyzkoušet měsíc před jeho 

spuštěním – průlomová praxe v přístupu státní správy!

§ První den se zapojilo 254 subjektů, které zaslaly celkem          

31 699 účtenek. 

§ Průměrná doba odezvy je hluboko pod 1s - Testovací provoz 

potvrdil výsledky dosavadních zátěžových testů 
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§ Slouží podnikatelům k ověření funkčnosti pokladního zařízení

§ Podnikatelé si ověří, zda:
§ mají dostatečně stabilní internetové připojení
§ pokladní zařízení komunikuje se serverem Finanční správy
§ je EET kompatibilní s prodejními a účetními procesy
§ se zaměstnanci s tím naučili pracovat

§ V pilotním provozu odesílané tržby nepodléhají kontrole FS!

§ Pilotní provoz probíhá na produkčním prostředí
§ Stejné prostředí jako od 1.12. 

§ Probíhá v plném rozsahu funkcionality EET
§ Kromě možnosti nahlášení nevydané účtenky, která se spustí 1.12.
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§ Pro zapojení do pilotního provozu je nutné mít certifikát
§ Podnikatelé o něj mohou žádat od 1.9. ve webové aplikaci EET na 

Daňovém portálu

§ Tržby jsou zasílané v ověřovacím nebo ostrém módu
§ V ověřovacím módu se údaje o tržbách v databázi FS neukládají – slouží 

zejména dodavatelům při nastavení funkčnosti zařízení

§ V ostrém módu se údaje o tržbách v databázi FS ukládají – jsou pro 

podnikatele k dispozici ve webové aplikaci EET; jsou zahrnuty do ročních 

výpisů tržeb
§ Přínos pilotu pro Finanční správu: Vyladění všech funkčních a 

výkonnostních parametrů systému v reálném provozu
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§ Pořízení vybavení pro evidenci tržeb
§ Přizpůsobení současného pokladního zařízení EET

§ Pořízení nového zařízení - včasné naplánování kapacity - někteří 

dodavatelé již avizují, že budou mít „plno“

§ Vyzvednutí autentizačních (přihlašovacích) údajů

§ Zaevidování jednotlivých provozoven (pokladních míst) 

§ Vygenerování certifikátu – nahrání do pokladního zařízení

§ Pilotní provoz

Základní informace o projektuCo je potřeba udělat před EET?



Slouží k přihlášení do webové aplikace EET

§Elektronicky na Daňovém portálu (má-li datovou schránku)

§Osobně na územních pracovištích Finančních úřadů
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§ Přístup přes Daňový portál

Ø Údaje o provozovnách

Ø Získání a správa certifikátu

Ø Informace o zasílaných tržbách

§ V aplikaci je k dispozici náhled na evidované tržby v různém členění

§ Bude možné požádat i o detailní výpis

Základní informace o projektuWebová aplikace EET

https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
















§ Text informačního oznámení

Při evidování tržeb v běžném režimu 
„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.“ 

Při evidování tržeb v zjednodušeném režimu 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 

účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je 
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“ 
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Základní informace o projektu Konference a veletrh v Ostravě
  4.11.2016, Trojhalí Karolína



Děkujeme za pozornost 

www.etrzby.cz
EET@mfcr.cz

http://www.etrzby.cz/
mailto:EET@mfcr.cz

