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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice týkající se elektronické evidence 

tržeb, konkrétně vlivu jejího zavedení ve vybraném podniku. Teoretická část se zabý-

vá obecnou problematikou evidence tržeb, subjekty dotčené povinností evidovat 

tržby, náležitosti evidence či její legislativní stránku a typologické modely v zahraničí. 

Praktická část je zaměřena na samotný vliv elektronické evidence tržeb ve vybraném 

podniku, zároveň obsahuje řízený rozhovor k této problematice. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of electronic registration of sales, specifically 

with the introduction of its influence in a selected business. Theoretical part is devot-

ed to general problematics concerning the electronic registration of sales, for exam-

ple the subjects to which the duty to keep the electronic evidence of sales applies, 

requirements of registration or its legislative side and how it is organised in some Eu-

ropean countries. Practical part is focused on its influence in the selected business 

and also contains an interview dealing with the issue.   
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ÚVOD 

Téměř každý obyvatel České republiky se v uplynulém roce (či dříve) setkal s pojmem 

elektronická evidence tržeb (dále též jen EET). Ta je v zásadě pro většinu běžné popu-

lace považována za negativní prvek, neboť jí státní správa komplikuje podnikatelskou 

činnost. Autor této práce se před jejím zpracováním do této skupiny řadil také. 

V současnosti EET funguje v ubytovacích a stravovacích službách přes patnáct měsí-

ců, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné zhodnotit její efekt. 

Hlavním podnětem vytvoření elektronické evidence tržeb státem, potažmo Minister-

stvem financí ČR (dále jen MF ČR či ministerstvo financí), které celý projekt zastřešuje, 

byla snaha zamezit daňovému krácení mezi podnikateli, jež dle ministerstva financí 

probíhalo v intenzivní míře. EET byla tedy zkonstruována jako efektivní on-line nástroj 

finanční správy pro kontrolní činnost a dále jako prostředek k lepšímu výběru daní, a 

také k odstranění černých výplat „na ruku“. Tato představa však nenašla u většiny 

samotných podnikatelů pochopení, neboť ETT považují za soustavný (a zbytečně 

komplikovaný) dozor nad podnikatelskými aktivitami. Další typologicky výraznou 

skupinou, která byla proti zavedení, představovali drobní živnostníci. Ti argumentova-

li tak, že si těžko mohou dovolit náklady na EET, a hlavně tím, že zatímco velcí podni-

katelé si mohou dovolit zareagovat na zavedení EET zvýšením cen, pro ně to může mí 

fatální důsledky. Navíc některé (zejména starší lidi) byl poměrně velký problém již 

samotný elektronický princip, na kterém EET pracuje: tedy nutnost osvojit si infor-

mační technologické (IT) dovednosti a následné používaní systému přes elektronické 

pokladny. 

V neposlední řadě se tato problematika dotkla největší skupiny – spotřebitelů –, kteří 

si kvůli plošné zdražovací vlně museli často za své oblíbené produkty připlatit. To lo-

gicky vyvolalo negativní reakce. 

 

Cílem této práce je charakterizovat pojem elektronická evidence tržeb a s ním spoje-

né základní náležitosti, například kdo je povinen se evidovat, jaké náležitosti jsou po-

vinné splnit pro její fungování. Po nastudování této problematiky, by si každý zájem-

ce o toto téma měl být schopen samostatně udělat ucelenou představu o tom, jak 

velká zátěž je pro podnikatele své tržby evidovat.  

Je nutno podotknout, že po seznámení se základními fakty, a přestože tento pojem 

má spíše negativní pověst, si lze uvědomit, že jeho dopady mohou mít i pozitivní 



 6 

stánku. Pro pochopení tohoto celého procesu je nejprve teoreticky popsána proble-

matika elektronické evidence tržeb, její základní princip a využití. Dále je v této práci 

uvedena právní úprava EET, kde lze zjistit, kdo má povinnost evidovat a jaké tržby 

musí být evidovány, spolu s náležitostmi, které podnikatel musí splnit pro úspěšné 

evidování. Práce se zabývá i problematikou tématu, které je s EET velice úzce spjato, a 

to účtenkou. Součástí teoretické části je také zpracování technické stránky EET, statis-

tický pohled dopadů EET a závěrem uvedení zahraničních zkušeností s danou pro-

blematikou. 

Praktická část je zaměřena na dopad zavedení elektronické evidence tržeb 

v konkrétním podniku. Tuto problematiku ilustruji na Vinohradském pivovaru v Praze 

3, kde je v rámci práce zkoumán vliv EET na restauraci, jež se nachází v prostorách Vi-

nohradského pivovaru. V práci je popsán proces zavedení EET, včetně náležitostí, kte-

ré pro to bylo potřeba vykonat. 

Hlavním tématem praktické části je pak samotný dopad EET na ekonomickou stránku 

podniku a účinku, který zavedení vyvolalo. Součástí práce je i zpracování řízeného 

rozhovoru s panem Janem Korseltem, který je jedním z majitelů pivovaru a který 

v rámci rozhovoru vysvětlil, jak v rámci podnikatelské činnosti vnímá EET.  
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1 Elektronická evidence tržeb – základní 

charakteristika 

Elektronická evidence tržeb (EET) či on-line registrace tržeb je způsob evidence tržeb, 

kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka on-line posílány na státní správu. 

Princip evidence spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od 

obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při uskuteč-

nění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetové-

ho připojení na server Finanční správy České republiky, kde jsou informace uloženy a 

je zde vygenerován unikátní kód. Tento kód je odeslán zpět obchodníkovi na jeho 

koncové zařízení (pokladnu), které jej vytiskne společně s dalšími údaji na účtence. 

Po náběhu všech fází se předpokládá, že denně bude evidováno cca 30 milionů 

transakcí (O co jde | Elektronická evidence tržeb (EET). Úvodní stránka | Elektronická 

evidence tržeb (EET) [online]. Copyright © AMSP ČR [cit. 21. 04. 2018]. Dostupné z: 

http://www.eltrzby.cz/cz/o-co-jde). 

 

Zákon o evidenci byl schválen 13. dubna 2016. Tento krok inicioval ministr financí An-

drej Babiš během svého působení v tomto resortu v letech 2014–2017. A. Babiš je zá-

roveň považován za autora tohoto zákona. Tvůrci zákona se inspirovali zejména 

Chorvatskem, kde evidence funguje od roku 2013 a tamní model byl vyhodnocen ja-

ko nejefektivnější. Podle Českého statistického úřadu nevykázané finanční příjmy do-

sahují až 170 miliard korun ročně. Finanční správa neměla před zavedením evidence 

sjednocený plošný kontrolní systém, díky kterému by tyto příjmy mohla efektivně 

kontrolovat. Vláda se už v minulosti pokoušela prosadit podobný systém: konkrétně 

v roce 2005 byl schválen zákon o zavedení registračních pokladen, nicméně při ná-

sledné obměně vlády byl zákon nastupující pravicovou vládou premiéra Miroslava 

Topolánka zrušen. Současný zákon o evidenci byl poslanci schválen po 236 dnech od 

podání návrhu. 

 

Hajdušek a Vodička (2017, s. XVI) poukazují na to, jaké kladný dopad Ministerstvo fi-

nancí ČR očekávalo od uvedení elektronické evidence tržeb do provozu: narovnání 

podmínek na trhu, odstranění nerovného konkurenčního boje, zacílení daňových kon-

trol, nezatěžování poctivých podnikatelů, omezení administrativy spojené 

s daňovými kontrolami, rychlejší a přesnější reakce Finanční správy ČR na podvodné 
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taktiky, odstranění nelegální práce a výplat mezd „na černo“; na straně podnikatelů 

pak lepší kontrolu chování zaměstnanců, přehled o transakcích a v neposlední řadě 

samozřejmě zvýšení výběru daní a snížení deficitu státního rozpočtu. 

 

1.1 Základní schéma fungování systému elektro-

nické evidence tržeb 

V následujícím schématu (obrázek 1) je naznačen princip základního fungování sys-

tému v jednotlivých na sebe navazujících úkonech mezi danými subjekty.  

 

Obrázek 1- Základní schéma fungování systému elektronické evidence tržeb. 

Zdroj: www.etrzby.cz 

 

Prvotní impuls vytváří podnikatel zasláním datové zprávy o nákupu ve formátu XML 

Finanční správě ČR. Po zaslání datové zprávy je obratem posláno zpět potvrzení o při-

jetí, které obsahuje unikátní kód, takzvaný FIK. Následně podnikatel vystaví účtenku, 

kterou předá zákazníkovi, který si ji v případě zájmu, může ověřit na Daňovém portá-

le. Podnikatel si může tržby evidované pod jeho jménem ověřit ve webové aplikaci 

Elektronická evidence tržeb.  
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Technické provedení vyžaduje od provozovatele takové zařízení, jež dokáže elektro-

nicky komunikovat přes internet (PC, mobilní telefon, tablet, pokladna, pokladní sys-

tém…) a současně připojení na internet v momentě přijetí platby. Záleží pouze na 

podnikateli, pro jaké zařízení a pokladní software se rozhodne. Pokud bude splňovat 

podmínky uvedené výše, v principu není zapotřebí zakupovat speciální certifikované 

registrační pokladny. (Jak to funguje? | etržby. etržby – elektronická evidence tržeb 

[online]. Copyright © 2016 [cit. 24. 04. 2018]. Dostupné z: 

http://www.etrzby.cz/cs/jak-to-funguje). 

 

 

1.2 Jednotlivé fáze zapojení podnikatelů do 

elektronické evidence tržeb: 

Podnikatelé se do evidenci zapojují postupně ve čtyřech fázích, z nichž zatím byly 

spuštěny první dvě. Spuštění třetí a čtvrté fáze bylo plánováno na 1. března (třetí fá-

ze) a 1. června (čtvrtá fáze) 2018. Toto rozhodnutí bylo však zrušeno Ústavním sou-

dem ČR a v současnosti je termín spuštění neznámý, nové datum by mělo být před-

staveno v rámci novely zákona o evidenci tržeb, která se připravuje.  

Jednotlivé fáze: 

V 1. fázi od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby. 

Do této fáze tedy patří ubytování (krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, 

tábořiště, ubytovny) a stravování či pohostinství, jde-li o stravovací služby (podnika-

telé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, 

kavárny, kantýny). 

Ve 2. fázi od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod. 

Pod druhou fází se jedná o služby týkající se motorových vozidel (obchod s motoro-

vými vozidly, obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla či obchod 

s motocykly) a dvě velké jednotky velkoobchod a maloobchod. 

Ve 3. fázi (termín zatím není znám) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi: například 

svobodná povolání, doprava, zemědělství (taxislužby, pekaři, řezníci, lékaři, právníci 

atd.).   
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Ve 4. fázi (termín zatím není znám) – vybraná řemesla a výrobní činnosti. Sem spadá 

například výroba textilií, oděvů, speciálních mýdel, papíru, nábytku nebo též opravy a 

instalace strojů a zařízení (Kdo, co a odkdy? | etržby. etržby – elektronická evidence 

tržeb [online]. Copyright © 2016 [cit. 24.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy). 

 

 

 

2 Právní úprava Elektronické evidence 

tržeb 

V následujících kapitolách budou uvedeny nejdůležitější právní náležitosti v rámci 

elektronické evidence tržeb, kupříkladu kdo je povinen evidovat, jaké k tomu musí 

splnit podmínky. Dostaneme se i k tématu, které je s EET úzce spjato: k účtenkám a 

také k tomu, jaké postihy mohou podnikatelům hrozit, pokud neplní legislativní 

stránku EET. 

 

Kompletní legislativu týkající se Evidence tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o 

evidenci tržeb, jehož kompletní znění lze nalézt na oficiálních stránkách: 

www.etrzby.cz  

 

 

2.1 Kdo je povinen evidovat 

 

Na začátku je nutné vyjasnit si základní otázku v rámci evidenční povinnosti, a to na 

jaké subjekty se evidence vztahuje. Zákon o evidenci tržeb v § 3 obecně definuje, že 

subjektem pro evidenci tržeb je poplatník: 

 

1) Daně z příjmů fyzických osob (definován v § 2 ZDP – zákon o daních z příjmů) 

Poplatníkem je vždy fyzická osoba od okamžiku, kdy zahájí podnikatelskou činnost 

do okamžiku, kdy ji ukončí, buď rozhodnutím skončit s podnikáním, nebo úmrtím. 

http://www.etrzby.cz/
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V této souvislosti je nutno poukázat na ustanovení § 239 DŘ (daňový řád). Toto usta-

novení fakticky posouvá dobu „úmrtí“: z okamžiku faktické smrti poplatníka (fyzické 

osoby) do okamžiku takzvané smrti daňové. Ta nastává až v momentě, kdy soud roz-

hodne o dědictví. Toto ustanovení v praxi znamená, že pokud někdo po zemřelém 

poplatníkovi pokračuje v jeho podnikání, má povinnost provádět evidenci tržeb pod 

jeho jménem až do dne, který předchází dni ukončení dědického řízení. 

 

2) Daně z příjmu právnických osob (definován v § 17 ZDP) 

Právnické osoby se odkazují na ustanovení § 17 odst. 1 ZDP, které ustanovuje, že po-

platníkem daně z příjmu právnických osob je právnická osoba, organizační složka 

státu, podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční 

fondy, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona 

upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, fond penzijní společnosti, kte-

rým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností 

podle zákona upravujícího důchodové spoření, svěřenecký fond podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a jednotka, která je podle právního řádu státu, podle 

kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. 

 

Nadále pak zákon o evidenci tržeb (dále jako ZoET) využívá pro obě tyto skupiny ter-

mín poplatník, pokud se však zákon musí zabývat pouze jednou skupinou poplatníků 

samostatně, je využíváno jejího plného znění, např. poplatník daně z příjmů fyzických 

osob (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 2016, s. 8–9). 

 

2.2 Evidenční povinnost 

Náležitosti pro naplnění evidenční povinnosti. 

Po úspěšném zahájení provozu evidence nastávají pro poplatníka základní povinnos-

ti evidence, tedy dodržovat pravidlo tržbu evidovat při uskutečnění evidované tržby. 

Povinnost „nejpozději při uskutečnění evidované tržby“ znamená, že poplatník 

v tomto případě může tržbu zaevidovat a vystavit účtenku kdykoliv před uskutečně-

ním později obdržené tržby nebo nejpozději v momentě uskutečnění tržby, tedy v 

praxi v okamžiku fyzického přijetí platby.  

Stejný princip se používá při přijetí platby kartou, kdy je hlavní čas zadání příkazu 

k provedení platby a vedlejší je informace, kdy je částka připsána nebo odepsána 
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z bankovního účtu poplatníka. Nově však Ústavní soud ČR pozměnil několik pravidel 

v rámci ZoET, mimo jiné i to, že od 29. 2. 2018 již nemusí poplatník evidovat platby 

kartou jak v rámci platebních terminálů, tak on-line plateb.  

Po přijetí platby poplatník musí zaslat datovou zprávou údaje o přijaté tržbě správci 

daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba pochází. V okamžiku, kdy je 

zákazník fyzicky přítomen, je obchodník povinen účtenku vystavit a umístit ji tak, aby 

si jí mohl zákazník samovolně převzít. Zákazník, ale není následně povinen od ob-

chodníka vystavenou účtenku převzít.  

Zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb) neupravuje výslovně způsob předání účtenky 

zákazníkovi, a tudíž poplatník může vystavit účtenku i elektronicky a předat ji zákaz-

níkovi např. prostřednictvím e-mailu anebo jiným způsobem, který mu vyhovuje a 

přitom zákazníkovi umožňuje s účtenkou disponovat. 

Zákon dále uvádí, že poplatník je povinen evidovat pouze evidovatelnou tržbu. Pokud 

ale zaeviduje i tržbu, kterou nemusí, není to považováno za přestupek (Vondrák, Von-

dráková, Vondráková, 2016, s. 104–105). 

 

 

2.3 Evidovaná tržba 

Důležitým pojmem v rámci legislativy o EET je evidovaná tržba, jež je dle § 4 odst. 1 

ZoET taková platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu (§ 5 ZoET) 

a která zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET). Evidovanou tržbou je tak celá platba, kte-

rá takový rozhodný příjem založila. Pokud zákon nestanoví jinak, je posuzovaná 

transakce považována za evidovanou tržbu pouze  při naplnění podmínek obou zna-

ků. 

K vymezení evidované tržby dochází tedy v případě splnění podmínek, které tvoří dva 

základní znaky evidované tržby: formální (uvedený v § 5 ZoET) a materiální, kterým je 

založení rozhodného příjmu (uvedených v § 6 ZoET). 

 

Za evidovanou tržbu se podle § 4 odst. 2 ZoET pokládá také platba, která splňuje for-

mální náležitosti pro evidovanou tržbu a je určena k následnému čerpání nebo zú-

čtování, které zakládá rozhodný příjem (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 2016, s. 

11). 
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2.4 Rozhodný příjem 

 

Rozhodný příjem se podle § 6 odst. 1 ZoET pro účely tohoto zákona váže na dvě sku-

piny právních subjektů:  

 

U poplatníka daně z příjmu fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je 

podnikáním, s výjimkou příjmu, který: není předmětem daně z příjmu, či je z hlediska 

obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně. 

 

U poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním 

s výjimkou příjmu, který: není předmětem daně z příjmů, je z hlediska obvykle přijí-

maných tržeb ojedinělý, či podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 

nebo podléhá dani ze samotného základu daně (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 

2016, s. 23). 

 

 

2.5 Seznam povinně odesílaných údajů 

Do seznamu povinně odesílaných údajů od poplatníka se řadí níže uvedené údaje; 

v navazujícím textu je dle (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 2016, s. 107–110) vy-

světleno, co a jaké povinnosti jednotlivé položky zahrnují. 

 

Povinně zasílané údaje: 

1) daňové identifikační číslo poplatníka pro daň z příjmu; 

2) pořadové číslo účtenky; 

3) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována; 

4) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna; 

5) datum a čas přijetí tržby, nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve; 

6) celková částka tržby; 

7) podpisový kód poplatníka; 

8) bezpečnostní kód poplatníka; 

9) údaj, zda se tržba eviduje v běžném nebo zjednodušeném režimu. 
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DIČ poplatníka 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. a) ZoET je daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ) 

pro daň z příjmu platné k okamžiku přijetí tržby nebo k vydání příkazu k jejímu pro-

vedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve. Toto DIČ je totožné s DIČ uvedeným 

v certifikátu použitém pro elektronický podpis datové zprávy. V situaci, kdy poplatník 

eviduje tržby sám za sebe, je zde uváděno DIČ tohoto poplatníka. 

 

 

Pořadové číslo účtenky 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. d) ZoET je pořadové číslo účtenky, které je účtence 

přiřazováno poplatníkem. Pořadové číslo účtenky může obsahovat čísla, písmena a 

další vybrané znaky. Nicméně mělo by se vždy jednat o logickou řadu, která však není 

fixně vázána k určitému časovému úseku. Záleží na rozhodnutí poplatníka, zda se po-

řadové číslo účtenky bude vázat například ke dni, měsíci, či roku. 

 

Pokladní zařízení 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. c) ZoET je označení (identifikace) pokladního zaříze-

ní, na kterém je tržba evidována. Každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny a 

daném čase musí mít unikátní označení. Pokladním zařízením může být jak konkrétní 

hardware (PC, tablet, mobil, pokladna atd.), tak i virtuální pokladní zařízení bez přímé 

vazby na konkrétní hardware (převážně v situacích, kdy je software poplatníka umís-

těn na centrálním serveru). 

 

Označení provozovny 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. b) ZoET je označení provozovny, ve které je tržba 

uskutečněna. Provozovna musí být zaevidována ještě před získáním certifikátu. Pří-

slušná číselná identifikace provozovny je přidělena poplatníkovi správcem daně na 

portále v rámci procesu oznámení údajů o provozovnách. Označení provozoven je 

unikátní pouze v rámci poplatníka. 
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Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. e) ZoET je datum a čas přijetí tržby nebo vystavení 

účtenky, pokud je vystavena dříve. Jedná se o okamžik, ke kterému byla uskutečněna 

evidovaná platba, případně vystavena účtenka, pokud k tomu došlo dříve. Datum ob-

sahuje den, měsíc a rok uskutečnění evidované tržby. Časový okamžik je stanoven 

jako lokální čas s povinným vyznačením časové zóny. 

 

Celková částka tržby 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. f) ZoET je celková částka tržby. Celková částka tržby 

se vždy uvádí v Kč (CZK). V případě uskutečnění evidované tržby v cizí měně je pro 

uvedení částky v Kč použit kurz deklarovaný poplatníkem v daném okamžiku. Pokud 

poplatník k okamžiku uskutečnění použitý kurz neuvádí, použije jiný vhodný kurz, 

např. ČNB k uvedenému datu. Celkovou částkou tržby se vždy rozumí částka skutečně 

přijatá poplatníkem.  

 

Podpisový kód poplatníka (PKP) 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. h) ZoET je podpisový kód poplatníka (PKP). Je to 

elektronický podpis vybraných údajů datové zprávy evidované tržby stanovených Fi-

nanční správou. Tento kód obsahuje celkem 344 znaků. Dále je tento kód pomocným 

ochranným, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost povinného 

subjektu za vystavení účtenky. PKP je vždy součástí zasílaných údajů. 

 

Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. g) ZoET je bezpečnostní kód poplatníka (BKP). Je to 

kód vytvořený poplatníkem (resp. pokladním zařízením pokladníka). Jedná se o otisk 

(hash) hodnoty podpisového kódu poplatníka (PKP). Tento kód se skládá ze 44 znaků. 

BKP je vždy součásti zasílaných údajů. 
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Režim účtenky 

 

Údajem podle § 19 odst. 1 písm. i) ZoET je údaj, zda je tržba evidována v běžném ne-

bo zjednodušeném režimu. V návaznosti na povinnost evidovat tržby on-line (běžný 

režim) nebo možnost evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu. Poplatník 

může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu ze zákona (viz § 10 odst. 1 ZoET).  

 

 

2.6 Informační povinnost  

 

Pro poplatníka 

 

Díky informační povinnosti pro poplatníka si téměř bez výjimek můžeme při návštěvě 

podniku, či provozovny všimnout dobře viditelného oznámení o uskutečňovaném 

evidování tržeb. Toto oznámení není umisťováno samovolně, nýbrž se poplatník řídí 

podle § 25 odst. 1 ZoET, kdy má za povinnost mít na místě, kde běžně uskutečňuje 

evidenci tržby, oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. Zároveň je povinen 

toto oznámení umístit na internetové stránky, pokud to nevylučuje podstata věci. 

V případě nezveřejnění textu dle § 25 odst. 2 písm. a) nebo b) ZoET poplatník porušu-

je povinnosti a může být pokutován podle § 29 ZoET do výše 50 000 Kč (Vondrák, 

Vondráková, Vondráková, 2016, s. 127). 

 

Obsahem informačního oznámení je podle § 25 odst. 2 ZoET: 

 

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupují-

címu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; 

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník 

v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo 

 

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupují-

címu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen 

zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník 

v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu“ (Vondrák, Vondráková, 

Vondráková, 2016, s. 127). 
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Cílem těchto oznámení je informovat zákazníka, že poplatník má povinnost tržby evi-

dovat, vystavit zákazníkovi účtenku, čímž mu poskytuje informaci, v jakém režimu 

tržby eviduje. Pro zákazníka je tato informace důležitá v případě ověření zaevidování 

tržby u správce daně. 

 

 

Pro správce daně 

 

Správci daně ustanovení 26 § ZoET ustanovuje povinnost umožnit případně poplatní-

kovi nahlédnout do informací, které jsou shromažďovány na technickém zařízení 

správce daně v rámci evidenční povinnosti. V souladu s ustanovením § 26 odst. 1 Zo-

ET bude správce daně poskytovat poplatníkovi uvedené údaje prostřednictvím inter-

netového přístupu, kterým se rozumí internetové připojení (Vondrák, Vondráková, 

Vondráková, 2016, s. 128). 

 

 

 

2.7 Tržby vyloučené z evidence tržeb  

 

Zákon o elektrické evidenci tržeb v §12 ustanovuje určité výjimky pro tržby, které nej-

sou povinny své tržby evidovat v rámci systému evidence tržeb. 

 

Evidovanou tržbou nejsou tržby: 

 

• státu,  

• České národní banky, 

• příspěvkové organizace, 

• územního samosprávného celku, 

• držitele poštovní licence.                

 

Vyloučení těchto útvarů je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto 

poplatníků. 
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Zároveň evidovanou tržbou nejsou tržby: 

 

• banky, včetně zahraniční banky, 

• pojišťovny a zajišťovny, 

• spořitelního a úvěrního družstva, 

• investiční společnosti a investičního fondu, 

• obchodníka s cennými papíry, 

• centrálního depozitáře, 

• penzijního fondu, 

• penzijní společnosti, 

• z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetic-

kého zákona, 

• z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a ka-

nalizacích. 

 

V těchto uvedených případech je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněna 

již existujícími dohledovými mechanismy, které se prokázaly jako dostatečné k usku-

tečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez režimu evidence tržeb. 

 

Závěrečnou podskupinou, která nespadá pod evidenci tržeb, jsou tržby: 

 

• uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následují-

cích po jeho přidělení, 

• z poštovních služeb a zboží a služeb, které jsou poskytovány v přímé souvislosti s 

nimi, 

• ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou ško-

lou nebo školským zařízením, 

• ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, 

• z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravi-

delné hromadné přepravě osob, 

• na palubě letadel, 

• z provozování veřejných toalet, 

• z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, 

• pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu, 

• z osobní železniční přepravy. 
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Z povinnosti evidovat tržby mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení 

vlády, a to v těch případech, kdy budou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 12 

odst. 4 ZoET (Kdo a jaké tržby eviduje | etržby. etržby - elektronická evidence tržeb 

[online]. Copyright © 2016 [cit. 24. 04. 2018]. Dostupné z: 

http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje). 

 

 

 

2.8 Elektronická evidence tržeb ve zjednoduše-

ném režimu 

 

Fungování evidence v zjednodušeném režimu je upraveno v § 23 ZoET. Evidování tr-

žeb ve zjednodušeném modelu funguje podobným způsobem jako u klasické elek-

tronické evidence tržeb, hlavní rozdíl spočívá v tom, že poplatník v případě závažných 

důvodů (nejčastěji situaci, kdy není možnost připojení k internetu) nemusí provádět 

evidenci tržeb okamžitě, avšak musí informace o evidované tržbě odeslat formou da-

tové zprávy správci daně nejpozději do 5 dnů od provedení. 

 

Současně poplatník nemusí na účtence uvádět fiskální identifikační kód na rozdíl od 

podpisového kódu (PKP), což je údaj povinný.  Poplatník, který využívá zjednodušený 

režim je nicméně povinen v okamžiku uskutečnění (přijetí) tržby použít funkční po-

kladní zařízení, kam se uloží informace o tržbě a které dokáže vystavit účtenku 

v momentě přijetí platby. Pro srovnání v chorvatském modelu, ze kterého jsme si 

v rámci EET vzali nejvíc, mohou poplatníci ve zjednodušeném modelu využívat papí-

rové účtenky, u nás je povinná elektronická forma evidence. 

 

Povolení pro evidenci ve zjednodušeném režimu 

 

Podmínky vydávání individuálních povoleních jsou ustanoveny v § 11 ZoET. Hlavní 

podmínku pro získání povolení je okolnost, že v případě provádění evidence běžným 

způsobem by bylo poplatníkovi zásadním způsobem ztíženo, či dokonce znemožně-

no provozovat výkon jeho činnosti. Poplatník tedy podá žádost, kde uvede objektivní 

důvody, na základě nichž by měl dostat povolení. Po podání žádosti rozhodne o vy-
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dání, či nevydaní správce daně ve lhůtě 15 dnů od dne jejího zažádání. V případě 

kladného rozhodnutí uvede správce daně tržby, kterých se povolení týká. V případě 

zamítnutí lze další žádost podat nejdříve po 60 dnech od nabytí právní moci zamíta-

vého rozhodnutí (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 2016, s. 38–41).   

 

 

 

2.9 Účtenka 

 

V rámci procesu vlastního vystavení účtenky, lze podotknout, že pojem účtenka se 

sám o sobě v našem právním řádu nevyskytuje, je to tedy samostatný pojem užívaný 

čistě pro účely zákona o evidenci tržeb. ZoET však ustanovuje v § 20 ZoET minimální 

náležitosti tohoto dokladu (tj. náležitosti, které jsou povinné podle zákona o evidenci 

tržeb). 

 

V zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, kon-

krétně v § 16 odst. 1, je stanoveno, že na vyžádání spotřebitele je prodávající povinen 

vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, kde je patrné, o jaký vý-

robek a o jakou službu se jedná, dále za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba 

poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahující jméno a přímení 

nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, spolu s jeho identi-

fikačním číslem osoby, pokud není podle zvláštního právního předpisu ustanoveno 

jinak. 

Rovněž znění současné znění živnostenského zákona ukládá podnikateli v § 31 odst. 

14 za povinnost vydat v případě žádosti zákazníka doklady o prodeji zboží a o po-

skytnutí služby s předepsanými údaji, jako datem prodeje zboží či poskytnutí služby, 

druhem daného zboží nebo poskytnuté služby a cenou tohoto zboží nebo služby. 

 

Z těchto faktů vyplývá, že poplatník, který bude vystavovat účtenku dle zákona o evi-

denci tržeb, se musí podřídit i výše uvedeným zákonům, přestože se tyto zákony o 

účtence nezmiňují, ale využívají pojem vystavený doklad. 

Poplatník tedy může vystavovat pouze jeden doklad („účtenku“), který bude 

v souladu se všemi výše uvedenými zákony. 
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Poplatník je podle § 20 odst. 1 ZoET povinen na účtence uvádět minimálně tyto ná-

sledující údaje: 

 

1) fiskální identifikační kód,  

2) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 

3) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 

4) celkovou částku tržby, 

5) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 

6) pořadové číslo účtenky, 

7) bezpečnostní kód poplatníka, 

8) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. 

 

Údajem podle § 20 odst. 1 písm. a) ZoET je fiskální identifikační kód (FIK), kterým se 

rozumí jednoznačný identifikátor generovaný společným technickým zařízením 

správce daně. Tento kód tvoří 39 znaků, které potvrzují zaevidování služby, a je uni-

kátní pro každou potvrzenou daňovou zprávu. 

Údaje podle § 20 odst. 1 písm a) až i) ZoET, které jsou uváděny na účtence, musejí 

současně odpovídat údajům uvedeným v datové zprávě, která je zaslaná poplatní-

kem správci daně a v případě fiskálního identifikačního kódu (FIK) údaji zaslanému 

v potvrzení správce daně o jejím přijetí. Přesné uspořádání údajů na účtence zákon o 

evidenci tržeb nestanovuje, nicméně je nezbytné, aby byly údaje na účtence čitelné a 

jednoznačně identifikovatelné. 

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je podle § 20 odst. 2 ZoET také DIČ 

poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje podle 

§ 9 ZoET. Toto nařízení bylo však Ústavním soudem zrušeno a od 29. 2. 2018 již po-

platník nebude muset DIČ na účtence uvádět (pokud nebude chtít). 

 

Nemá-li poplatník povinnosti uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je po-

vinen podle § 20 odst. 3 ZoET uvádět svůj podpisový kód (PKP) (Vondrák, Vondráková, 

Vondráková, 2016, s 115–117). 

 

Na následujícím obrázku (č. 2) je okomentovaná vzorová účtenka dle zákona o 

evidenci tržeb se všemi předepsanými informacemi. 
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Obrázek 2- Vzorová účtenka podle zákona o evidenci tržeb. 

Zdroj: www.etrzby.cz  

 

2.9.1 Účtenková loterie pro zákazníky 

 

Účtenková loterie (neboli Účtenkovka) by měla sloužit jako jeden z doplňkových ná-

strojů, které mají podpořit efektivitu evidence tržeb a řádný výběr daní. Probíhá tak, 

že si lidé na příslušné webové stránce (www.uctenkovka.cz) mohou zaregistrovat 

svou účtenku, která má všechny náležitosti EET, a poté čekají na slosování, které se 

koná vždy 15. den v měsíci. Výhry se pohybují od 100 Kč do 1 milionu (hlavní cena). 

Vzhledem ke specifické povaze loterie EET nespadá pod režim zákona č. 186/2016 

Sb. o hazardních hrách. Projekt zaštiťuje Ministerstvo financí ČR. Výdaje na pořádání 

účtenkové loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcné ceny se hradí ze státního roz-

počtu. Ceny z účtenkové loterie jsou osvobozeny od daně z příjmů, což v praxi zna-

mená, že pokud výherci spadají do skupiny fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. f) 

ZDP, či právnických osob podle § 19 písm. zq) ZDP, nemusí svoje výhry posléze danit 

(Hajdušek, Vodička, 2017, s. 121). 
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Loterie byla oficiálně spuštěna 1. října 2017, v květnu 2018 se losovalo po šesté. 

 

 

 

 

2.10 Spropitné 

 

Spropitné jakožto běžná součást platby, která vyjadřuje zákazníkovu spokojenost 

s poskytnutými službami, se evidence týká okrajově. Z pohledu EET je zásadní, komu 

spropitné připadne. V tomto případě se nabízí dvě varianty. To první je, že spropitné 

připadne zaměstnavateli. V tomto případě, kdy přidaný finanční obnos připadne re-

stauračnímu zařízení (zaměstnavateli) musí být na účtence uvedena částka včetně 

spropitného. V případě, že se nejprve vystaví účtenka a spropitné je udáno až ná-

sledně, je nutno tuto částku doevidovat později. Což není zrovna praktické. 

 

Druhou možnost je taková, že spropitné zůstane zaměstnancům. V tomto častějším 

případě, kdy si spropitné rozdělují zaměstnanci, není tato okolnost brána jako sou-

část tržby, a tím pádem nepodléhá elektronické evidenci (Hajdušek, Vodička, 2017, s. 

39–41).   

 

 

 

2.11 Kontrola dodržování evidence tržeb  

 

Jako u téměř každého zákona i v rámci EET figurují kontrolní orgány (finanční a celní 

úřady), které kontrolují zákonné evidování u poplatníků. Nejběžnějším kontrolním 

úkonem u těchto orgánů bývá kontrolní nákup. Tedy kontrolní orgán zakoupí zboží či 

službu za účelem prověření správné evidence tržby a vydání účtenky s potřebnými 

údaji. Mimo tyto zmíněné dvě zmíněné akce se také v rámci kontrolního nákupu kon-

troluje, zda má prodejce při uskutečnění evidované tržby vyvěšené informační ozná-

mení.  
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2.11.1 Delikty a sankce 

 

Zákon rozděluje porušení povinností do dvou kategorií a to: přestupky fyzických osob 

a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

U fyzických nepodnikajících osob se za přestupek považuje skutečnost, kdy daná fy-

zická osoba úmyslně ztěžuje chod evidence, či jej zcela zmaří. Kontrolní orgán může 

v takovýchto případech pokutovat do horní hranice 500 000 Kč. Při samotném vymě-

řením sankce je vhodné vzít v potaz konkrétní okolnosti daného případu, zároveň ne-

smí být sankce pro pachatele likvidační. 

 

U právnických osob a podnikajících fyzických osob uvádí zákon o evidenci podstaty 

deliktů v § 29 ZoET. Nejčastějším a zároveň nejpodstatnějším deliktem je v tomto oh-

ledu uskutečnění evidované tržby bez včasného zaslání údajů o tržbě správci daně. 

Sankciována může být rovněž prodleva při vystavování účtenky. 

Mezi další delikty se řadí i účelové nastavení mezní doby odezvy pod zákonem dané 

2 sekundy. Pokuta může opět dosahovat do výše 500 000 Kč. Provozovatel může být 

rovněž sankciován v případě, že řádně či včasně nevystaví účtenku zákazníkovi, pří-

padná pokuta se opět může vyšplhat do výše 500 000 Kč. Mezi drobnější delikty patří 

nevyvěšení informačního oznámení v provozovně, případná pokuta může dosáhnout 

50 000 Kč. Stejná suma hrozí za porušení pravidel při používání autentizačních údajů, 

či certifikátu.  

Pokud se při kontrole prokáže, že zodpovědná osoba (právnická a podnikající fyzická 

osoba) vynaložila veškerou snahu a úsilí, aby skutečnosti zabránila, při prokázání této 

skutečnosti nenese odpovědnost za následky. 

 

Při prokázání výše uvedených deliktů nařídí kontrolní orgán uzavření provozovny či 

pozastaví výkon činnosti, při které docházelo k evidenci. Při prokázaní mylného pode-

zření, daný orgán bez odkladu zruší příslušné opatření (Vondrák, Vondráková, Von-

dráková, 2016, s. 132–137). 
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2.12 Nejnovější změny v elektronické evidenci tr-

žeb v rámci rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

 

Od března 2018 byly zavedeny některé změny v elektronické evidenci tržeb. Nařídil je 

v prosinci Ústavní soud ČR. Od prvního března 2018 již obchodníci nebudou muset 

vydávat účtenku EET při platbě kartou, doklad o zaplacení nově nebude obsahovat 

DIČ, tedy daňový identifikátor obchodníka. EET se nebude vztahovat na platby jak 

prostřednictvím platebních terminálů, tak on-line platby přes internet. 

 

Obchodníci s platebními terminály mohou i nadále účtenky za platby kartou odesílat 

elektronickou cestou na servery finanční správy dobrovolně, pokud kvůli tomu ne-

chtějí měnit nastavení systémů evidence tržeb na svých zařízeních. 

 

Zároveň doposud není jasné, kdy odstartuje třetí a čtvrtá fáze EET. Přesný termín zá-

visí na schválení současně připravované novely zákona o evidenci tržeb. (Za tři týdny 

zákaznici už nedostanou účtenku EET při platbě kartou | Hospodářské noviny [online]. 

Copyright © 2018 [cit. 27. 04. 2018] Dostupné z: http://www.archiv.ihned.cz/c1-

66041410-za-tri-tydny-zakaznici-uz-nedostanou-uctenku-eet-pri-platbe-kartou).  
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3 Technické vybavení pro provozování 

elektronické evidence tržeb 

 

Finanční správa od schválení zákona o EET na svých stránkách uvádí, že nebude certi-

fikovat, či upřednostňovat žádné konkrétní zařízení či dodavatele hardwaru a softwa-

ru. Tato problematika je obdobná jako s účetními programy, kdy každý podnikatel 

používá takový systém, který nejlépe vyhovuje jeho podnikání a mechanismům.  

 

Vedle klasických pokladen je možné využít k evidenci také např. osobní počítač, no-

tebook, tablet nebo chytrý telefon s příslušným softwarem, připojením na internet a 

tiskárnu. Podniky, které již disponovaly elektrickými pokladnami před EET, provedly 

pouze aktualizaci softwaru v pokladním zařízení. 

 

 

 

3.1 Pokladní zařízení (Informační technologie po-

kladního zařízení, Software) 

 

Pro evidenci tržeb potřebují podnikatelé využívat vhodné pokladní zařízení či softwa-

re. Zásadní je to, aby pokladní zařízení bylo schopno přes internet odesílat správnou 

datovou zprávu o přijaté tržbě a obratem přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK) 

od Finanční správy, který se na účtenku tiskne. 

Provozovatel je však povinen prověřit, jak bude pokladní systém reagovat v případě 

výpadku internetu. Zda účtenka vygeneruje správný PKP a kam se uloží neodeslané 

účtenky. Jak již bylo zmíněno, zásadní je připojení k internetu, v tomto případě je lep-

ší zaměřit se na stabilitu připojení, velikost odesílaných dat se pohybuje v jednotkách 

kb, čili vysokorychlostní připojení není potřeba (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 

2016, s. 122). 

 

Je nutno podotknout, že on-line řešení evidence tržeb je mylně zaměňováno za re-

gistrační pokladny. 
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Registrační poklady se stále využívají v řadě států, v České republice se zvolil model 

on-line zasílání údajů, s cílem zbytečně podnikatele nezatěžovat ve smyslu nákupu 

určitého pokladního zařízení. V praxi tedy podnikatel může vybrat a nakoupit libovol-

né pokladní zařízení, které tedy zvládne následné evidování, a vybrat si software, kte-

rý nejlépe vyhovuje jeho, či potřebám podniku. Samozřejmě je možnost tyto kroky 

spojit do jednoho, hojně je například využíváno pokladní zařízení od O2, které již zá-

roveň obsahují vhodný systém pro evidování.  

Podnikatel má rovněž na výběr, jestli investuje větší sumu do pokladního zařízení a 

softwarových licencí s tím, že následný provoz je prakticky bezplatný a investice je 

brána do budoucna. Pokud o takový to krok nemá zájem, může zvolit paušální po-

platky (viz O2) a platit tak pravidelně menší finanční částky. U O2 máte pro představu 

na výběr ze dvou pokladních zařízení, u prvního vhodného pro menší obchody jsou 

pořizovací náklady 4995 Kč s následujícími měsíčními poplatky (při platbách kartou 

do 50 tisíc - 499 Kč za měsíc, nad 50 tisíc – 250 Kč za měsíc a nad 100 tisíc pak zdar-

ma), druhé pokladní zařízení vhodné pro velké podniky pořídíte u O2 za 14 995 Kč, 

paušální poplatky jsou stejné jako v prvním případě.  

 

 

 

3.2 Základní schéma pro rozhodování podnikatele 

 

V následujícím schématu (obrázek č. 3) jsou naznačeny základní dílčí kroky pro 

úspěšný start zahájení evidence. V schématu je současně znázorněna vzájemná ná-

vaznost jednotlivých dílčích kroků. Jak lze na obrázku vidět, vychází se ze tří základ-

ních předpokladů, které jsou nutné k vedení evidence. Těmi jsou pokladní zařízení, 

tiskárna a internetové připojení. U každé položky je naznačeno, jaké další kroky by 

měl podnikatel uskutečnit v případě, že položkou disponuje, či mu naopak chybí. 

Všechny tři položky jsou na sebe navzájem závislé, avšak pro usnadnění lze pořídit 

zpravidla pokladní zařízení, které již disponuje tiskárnou. Internetové připojení je 

v dnešní době víceméně samozřejmost, pokud je však pro podnikatele problém jej 

zavést, lze požádat o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. 
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Obrázek 3- Základní schéma pro rozhodování podnikatele. 

Zdroj: www.etrzby.cz 
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3.3 Sleva na dani z příjmu fyzických osob 

 

Podnikatel (fyzická osoba) má možnost odečíst si jednorázovou slevu na dani za rok 

(respektive zdaňovací období), ve kterém tržbu poprvé zaeviduje, jedná se o platbu, 

kterou měl dle zákona 112/2016 Sb o evidenci tržeb zaevidovat. Tím by se mu měli 

částečně vykompenzovat náklady spojené s pořízením vybavení na evidenci tržeb. 

Mimořádná sleva na dani z příjmů byla ustanovena do výše 5000 Kč, maximálně však 

do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné výdělečné 

činnosti (§ 7 ZDP) a základní slevy na poplatníka (Vondrák, Vondráková, Vondráková, 

2016, s. 124). 
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4 Elektronická evidence tržeb v zahraničí 

  

Historické kořeny evidence formou registračních pokladen zasahují již do konce 19. 

století, konkrétně do Spojených států amerických, kde v roce 1879 vznikla první po-

kladna, kterou je možno považovat za registrační. A to v městečku Dayton, které se 

nachází v Ohiu. Jistý James Jacob Ritty tam provozoval saloon. Trápili ho ale zaměst-

nanci, kteří krátili tržby a část si nechávali peníze pro sebe. Ritty přemýšlel, co s tím. 

K řešení dospěl poměrně nečekaně na parníku, kde ho zaujalo počitadlo otáček lod-

ního šroubu. Se svým bratrem Johnem následně sestavili pokladnu, která zaručovala, 

že evidované zboží bude odpovídat v rámci prodejů. Nápad si bratři nechali patento-

vat, a dokonce zahájili výrobu pokladen v malé továrně. O pár let později byl podnik 

prodán dvěma investorům, kteří pokračovali v rozvoji a založili společnost National 

Cash Register Company, která úspěšně podnikala ve výpočetní technice (Hajdušek, 

Vodička, 2017, s. 143).  

 

V současnosti některá z forem evidence tržeb funguje v sedmnácti zemích Evropské 

unie. Jedná se o Itálii, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgii, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Švéd-

sko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Chorvatsko, Rakousko a Slovinsko. Pro seg-

ment taxislužby funguje evidence tržeb v Německu.  

 

Česká republika se nejvíce inspirovala od chorvatského on-line modelu, který se po 

vyhodnocení, ukázal jako nejefektivnější, nejméně zneužitelný a z mikroekonomické-

ho hlediska pak nejméně nákladný.  

 

Následující text se věnuje jednotlivým systémům evidence tržeb, nejvíce Chorvatsku, 

od jehož modelu plyne pro ČR hlavní inspirace. 
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4.1 Chorvatsko 

 

Elektronickou evidenci tržeb v Chorvatsko zavedlo v roce 2013, a to ve třech hlavních 

vlnách. Od ledna se povinnosti týkaly velkých podniků, hotelů a restaurací. Od dubna 

pak velkoobchodu, maloobchodu a OSVČ ve službách. V poslední vlně od července 

musely tržby evidovat i ostatní firmy. 

 

Chorvatsko si od zavedení EET slibovalo především zlepšení podnikatelského pro-

středí a větší efektivitu při výběru daní. Chorvatský ministr financí Boris Lalovac v 

červnu 2015 na tiskové konferenci uvedl, že po zavedení EET skutečně stouply při-

znávané příjmy podnikatelů. 

 

Nicméně zásadní ekonomická revoluce neproběhla, přestože jednotliví podnikatelé 

začali odvádět více peněz, podle údajů České televize výběr DPH zůstal zhruba stejný 

(40 miliard kun). Očekávaný zvětšený příjem do státní pokladny se tedy díky elektro-

nické evidenci tržeb nedostavil. 

 

Za těmito skutečnostmi stojí hlavně snížení daně z přidané hodnoty (dále DPH) na 

restaurační služby z 25 na 10 %. (V lednu 2014 Chorvatsko DPH na tyto služby zvýšilo 

na 13 %.) Dalším faktorem byl tamější nárůst nezaměstnanosti.  

 

Uvádí se, že v důsledku zavedení EET skončilo s podnikáním až 50 000 chorvatských 

podnikatelů a živnostníků. Lalovac však toto tvrzení považuje za nepřesné. Argumen-

toval tím, že úřady uzavřely podnikání části podnikatelů, protože nepodávali žádné 

výkazy ani přiznání.  

 

Jelikož se zásadní ekonomické zlepšení nedostavilo, Chorvatsko se uchýlilo k navrá-

cení původních sazeb a od ledna 2017 opět zvýšilo DPH v pohostinství, a to ze 13 na 

25 procent. Tento krok způsobil v prvních dvou měsících 2017 zvýšení daňových pří-

jmů o 1,3 procenta, u DPH o 1,8 procenta. 

 

Rozdíly v české a chorvatské EET 

Systém, který funguje v České republice, se od chorvatského protějšku v několika bo-

dech liší. Nejzásadnější rozdíly jsou vyšší sankce (v Chorvatsku), zákazník je povinen 

převzít si účtenku, evidence stavu pokladny a prodavače či dotace od státu. 
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Vyšší sankce 

V Česku má za v rámci sankcí za porušení evidence tržeb hrozit poplatníkovi maxi-

málně půl milionová pokuta, v Chorvatsku jsou sankce výrazně vyšší. Za případné po-

rušení předpisů může hrozit pokuta v přepočtu až 1,8 milionů korun. 

 

Zákazník musí převzít účtenku 

Asi nejzásadnější rozdíl. Chorvatské ministerstvo financí tento krok podniklo, aby se 

obě strany nedomluvily na černém prodeji mimo evidenci. V Česku nakupující není 

povinen účtenku převzít. 

 

Evidence stavu pokladny 

Chorvatské registrační pokladny navíc kromě výše tržby odesílají na finanční úřad 

rovněž údaje o momentálním stavu hotovosti v pokladně. Kontrola hotovosti je 

v Chorvatsku často prověřovanou složkou. Známý je příběh o oblíbené cukrárně Do-

nat v centru Zadaru, která je proslulá svou zmrzlinou. Daňoví kontroloři podnik uza-

vřeli na pět dnů, v probíhající turistické sezoně. K tomuto kroku je vedl pro nás asi 

poměrně kuriózní důvod: přebytek hotovosti v kase o sedm kun (cca 25 korun). 

 

Evidence jména prodavače 

V Chorvatsku se rovněž eviduje, která osoba platbu do systému zadala. Údaje se ná-

sledně posílají na úřad práce, který prověřuje, zda podnikatelé nezaměstnávají pra-

covníky nezákonně.  

 

Dotace 

Náklady na pořízení veškerého technického a programového vybavení nese 

v Chorvatsku podnikatel. Vláda pořízení tohoto vybavení nijak nekompenzuje, 

v Česku má podnikatel možnost odečíst si jednorázovou slevu na dani, která by mu 

měla částečně kompenzovat náklady (Miliardy navíc do státní kasy díky EET? V Chor-

vatsku se to nepotvrdilo - Elektronická evidence tržeb od A do Z. EET Elektronická evi-

dence tržeb od A do Z [online]. Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena [cit. 

27.04.2018]. Dostupné z: http://eet.money.cz/blog/miliardy-navic-do-statni-kasy-

diky-eet-v-chorvatsku-se-to-nepotvrdilo). 
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4.2 Slovensko 

 

Na Slovensku mají dva obdobné evidenční systémy, které fungují paralelně. Jsou to 

elektronické registrační pokladny a virtuální registrační pokladny (dále VRP). Elektro-

nické registrační pokladny jsou klasické pokladny s fiskální pamětí. Jejich používání 

bylo uzákoněno již v roce 2008 zákonem č. 289/2008 Z.z., „o používaniu registračnej 

pokladnice“, a zákon byl určen pro podnikatele, kteří vykazovali vyšší ekonomický ob-

rat. Elektronické registrační pokladny nejsou propojeny s daňovou správou, což podle 

slovenské finanční správy vede k případům, kdy podnikatelé manipulují s uloženými 

údaji za účelem snížení vykázaných tržeb. 

 

Virtuální registrační pokladny byly zavedeny v roce 2015 jako povinná alternativa pro 

menší podnikatele, kteří přijímají hotovostní platby od zákazníků. Virtuální registrační 

pokladna je v zásadě aplikace, která umožňuje menším podnikatelům evidovat tržbu 

přes internet. Takto zadané údaje má tamní finanční správa okamžitě k dispozici. Prá-

vě VRP, kterou na Slovensku využívá zhruba 30 tisíc podnikatelů, by se měla stát zá-

kladem e-kasy.  

Od roku 2016 si může každý podnikatel vybrat, zda bude používat elektronickou nebo 

virtuální registrační pokladnu, případně zda bude pracovat s oběma systémy. Většina 

podnikatelů na Slovensku v současnosti využívá na evidenci tržeb registrační poklad-

ny, jichž je zaregistrováno 290 tisíc kusů. Tyto pokladny by nově měly být prostřed-

nictvím internetu propojeny s finanční správou (Evidence tržeb v Evropě, elektronická 

evidence tržeb versus registrační pokladny. Medaile na dětské závody - Sportovní 

medaile Blažek [online]. Copyright © 2018. [cit. 27.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.josefblazek.eu/finance/evidence-trzeb-v-evrope.htm). 

 

Oficiální termín spuštění e-kasy zatím stanoven nebyl. V první etapě by se novinka 

měla vztahovat na odvětví hotelů a restaurací. Šéf tamější finanční správy František 

Imrecze řekl, že pouze tento první krok by měl zvýšit příjmy státu na daních o 40 mili-

onů Eur (přes miliardu korun). 

 

Na Slovensku stejně jako v České republice funguje účtenková loterie, a to již od roku 

2013, kdy ji zavedla vláda Roberta Fica s cílem omezit daňové úniky (Slováci možná 

okopírují Babišovu EET. Finanční správa chce zamezit manipulacím s kasami - Aktuál-
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ně.cz. Zprávy - Aktuálně.cz [online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 27.04.2018]. Do-

stupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/slovaci-mozna-okopiruji-babisovu-

eet-financni-sprava-chce-

za/r~32dde6841b7611e7a4f4002590604f2e/?redirected=1524845174, Plnohodnot-

nou EET chce finanční správa zavést i na Slovensku — ČT24 — Česká televize. Česká 

televize [online]. Copyright © [cit. 27.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2080029-plnohodnotnou-eet-chce-

financni-sprava-zavest-i-na-slovensku). 

 

 

 

4.3 Rakousko 

 

Elektronické registrační pokladny musí od roku 2016 používat část podnikatelů 

v Rakousku, kdy byla zavedena, v rámci daňové reformy, povinnost zavedení regis-

trační pokladny plyne pro podnikatele, kteří překročí čistý roční obrat 15.000,00 eur a 

zároveň jejich příjmy z plateb v hotovosti překročí 7.500,00 eur čistého. Podnikatel, 

který se dostane přes tyto sumy, má povinnost do čtyř měsíců od data vyúčtování 

registrovat pokladnu u správce daně. Mezi základní principy rakouské evidence patří 

povinnost pro prodejce každou hotovostní transakci zaevidovat. Kupující je povinen 

převzít účtenku od prodejce a mít ji u sebe po dobu své přítomnosti v provozovně. 

Rakouské registrační pokladny nejsou on-line propojeny s daňovou správou. Od po-

vinnosti této evidence tržeb jsou osvobozeni někteří menší prodejci (Evidence tržeb v 

Evropě, elektronická evidence tržeb versus registrační pokladny. Medaile na dětské 

závody - Sportovní medaile Blažek [online]. Copyright © 2018. [cit. 27. 04. 2018]. Do-

stupné z: http://www.josefblazek.eu/finance/evidence-trzeb-v-evrope.html).  
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4.4 Itálie 

 

Mezi prvotní průkopníky povinné evidence tržeb patří Itálie. Tam byly základní prvky 

evidence zavedeny již v roce 1985 za působení ministra financí Bruna Vientianiho. 

V současném roce 2018 mají všichni italští podnikatelé povinnost vydat svým zákaz-

níkům účtenku. Zákazníci jsou povinni účtenku přijmout. Tyto skutečnosti bývají čas-

to prověřovány italskou finanční policií. Ta může v rámci svých pravomocí 

v přestrojení vyrážet do terénu a provádět namátkové kontrolní nákupy, v krajním 

případě má dokonce pravomoc požadovat od zákazníka účtenku v okruhu 100 m od 

obchodního zařízení. Od roku 2017 jsou italské registrační pokladny propojeny 

s daňovou správou (Evidence tržeb v Evropě, elektronická evidence tržeb versus re-

gistrační pokladny. Medaile na dětské závody - Sportovní medaile Blažek [online]. Co-

pyright © 2018. [cit. 27. 04. 2018]. Dostupné z: 

http://www.josefblazek.eu/finance/evidence-trzeb-v-evrope.html). 

 

 

 

 

 

5 Statistický pohled po zavedení elek-

tronické evidence tržeb  

 

Po zavedení EET se lze již seznámit s některými statistickými ukazateli, které mohou 

být nositeli zajímavých informací. Nejvýraznější skoky nastaly v pohostinském sekto-

ru: od počátku roku 2017 byl v tomto sektoru zaznamenán výrazný nárůst tržeb. Kon-

krétně o 26 % v prvním čtvrtletí a ve druhém pak o 24 %, což byl fakticky největší ná-

růst za poslední dvě desítky let. Současně vzrostl podle dat Českého statického úřadu 

počet zaměstnanců pracujících v pohostinství na 89 tisíc, což opět představuje nejvý-

raznější za poslední roky. Jak již bylo zmíněno, problematický tento vývoj mohl být 

pro některé, převážně menší podniky, což potvrzuje v rozhovoru pro Hospodářské 

noviny i hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek, 

a to hlavně díky nutnosti zvýšení nákladů, které však byly většinou vykompenzovány 
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navýšením cen. V podstatě tedy většinu nákladů na EET provozovatelům zaplatili je-

jich zákazníci. Tento nárůst cen potvrzuje i oficiální statistika inflace dle ČSÚ. Data z 

října 2017 ukazují nárůst lehce nad 7 % oproti minulému roku (EET ztížila restauracím 

a hospodám podvody. Majitelé přiznávají více tržeb, náklady přenesli na zákazníky | 

Hospodářské noviny [online]. Copyright © 2018 [cit. 27. 04. 2018]. Dostupné z: 

http://www.byznys.ihned.cz/c1-65975740-eet-ztizila-restauracim-a-hospodam-

podvody-majitele-priznavaji-vice-trzeb-naklady-prenesli-na-zakazniky-vyssimi-

cenami).  

 

Ministerstvo financí spolu s Finanční správou ČR pak jako hlavní správci celého pro-

jektu přidávají několik dalších kladných statistik, jako například nárůst počtu daňo-

vých subjektů v oblasti ubytování a pohostinství o 959 (statistika platná k prosinci 

2017), tedy asi o 2,4 procenta z predikovaných 40 tisíc při zavedení EET. Podnikání pak 

ukončilo 1506 daňových plátců.  

Ke dni 23. 4. 2018 jsou stěžejní statistické ukazatele pro elektrickou evidenci tržeb na 

následujících hodnotách: 

 

Tabulka 1 – Statistika základních ukazatelů 

 

Evidovaných tržeb 5 353 miliónů 

Evidujících poplatníků 168 517 

Přidělených autentizačních údajů 210 080 

Vydaných certifikátů 296 871 

 

 

Zdroj: www.etrzby.cz 

 

Zajímavou statistikou je i srovnání vývoje denních zaevidovaných tržeb v měsíčním 

souhrnu, od prvního měsíce, kdy byla evidenční povinnost oficiálně spuštěna (prosi-

nec 2016), následována údaji z července 2017 (sedmiměsíční interval) a březnem 

2018, tedy posledním měsícem, kdy je statistika v rámci této práce kompletní. 
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Prosinec 2016  

 

Denní průměr – 2 497 396 zaevidovaných tržeb. 

 

 

Obrázek 4- Graf zobrazující počet evidovaných tržeb v prosinci 2016 

Zdroj: www.etrzby.cz 

 

Červenec 2017 

 

Denní průměr – 11 984 809 zaevidovaných tržeb. 

 

 

Obrázek 5- Graf zobrazující počet evidovaných tržeb v červenci 2017 

Zdroj: www.etrzby.cz 
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Březen 2018 

 

Denní průměr – 11 785 378 zaevidovaných tržeb. 

 

 

 

Obrázek 6- Graf zobrazující počet evidovaných tržeb v březnu 2018 

Zdroj: www.etrzby.cz 

 

Jak tedy vyplývá z těchto ukazatelů, logicky byl největší nárůst zaznamenán v prvních 

měsících evidování, kdy rozdíl mezi prosincem 2016 a červencem 2017 (tedy sedmi-

měsíční interval) je více než čtyřnásobný, následně se situace stabilizovala a březnu 

2018 lze vidět téměř totožné hodnoty. 

 

Důvod nárůstu statistických hodnot byl z velké části různými subjekty přisuzován 

právě EET, jako zdroj těchto statistik byly z valné většiny využity data od Českého sta-

tistického úřadu. Ten na základně častých spekulací podniknul vlastní šetření ohledně 

této problematiky. Oficiální šetření potvrdilo meziroční nárůst od zavedení EET (1. 12. 

2016) u tržeb bez DPH v ubytování, stravování a pohostinství o 15,7 %, ve stálých ce-

nách pak o 7,6 %. ČSÚ však v oficiálním prohlášení uvedl, že vliv zavedení EET na tyto 

data nelze přímo odvodit. Samozřejmě tím hypotézu ani nevyvrací, ale dle dat ČSÚ 

tyto indikátory rostou již delší dobu a hlavní důvod je takový, že tržby v ubytování, 

stravování a pohostinství metodicky neodpovídají datům o tržbách z EET. ČSÚ vychází 

z vlastního metodického šetření, které pokrývá celý segment obchodu a služeb. Vý-

sledky statistického šetření tedy lze velice obtížně srovnávat s odhadem vlivu EET, 

díky velkým metodickým rozdílům v ukazatelích. Tím nejvýraznějším je skutečnost, 

že ČSÚ zjišťuje celkové tržby bez DPH podniků zařazených do daného odvětví dle 
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převažující činnosti, EET je zaměřena na hotovostní platby za určitou specifickou čin-

nost. Zároveň není shodné ani vymezení obsahu obou ukazatelů (Ze statistik ČSÚ 

nelze určit vliv zavedení EET | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ze-statistik-csu-nelze-urcit-vliv-zavedeni-eet). 

 

Český statistický úřad chtěl tedy v zásadě upozornit na to, že spousta institucí se opí-

rala právě o data ČSÚ při tvrzení o kladeném vlivu EET, který samozřejmě pozitivní je, 

ale je poměrně obtížné přesně vyjádřit číselný nárůst.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 Vliv zavedení elektronické evidence tr-

žeb ve vybraném podniku 

Praktická část je zaměřena na zhodnocení a popis EET v praxi, respektive ve vybra-

ném podniku. Cílem praktické části je popsat a zhodnotit vliv zavedení elektronické 

evidence tržeb, ať už z pohledu přípravné a administrativní fáze, tak hlavně 

z ekonomického hlediska. Čili dle informací a dat vyhodnotit, jestli na něj mělo EET 

negativní, neutrální, či pozitivní dopad. 

 

 

6.1 Představení vybraného podniku 

 

 

 

Obrázek 7- Logo Vinohradského pivovaru 

Zdroj: www.vinohradskýpivovar.cz 

 

 

Vybraný podnik, kde byl zjišťován vliv zavedení EET, je Vinohradský pivovar, který jak 

již název napovídá, se nachází na Vinohradech, konkrétně v Korunní ulici. Historie pi-

vovaru sahá až do roku 1893, kdy ještě Královské Vinohrady nebyly součástí Prahy. 

Budova pivovaru s velkou zahradou byla na tamější dobu monumentální a produko-

vala se zde klasická česká piva. Ve dvacátých letech 20. století sídlily vedle pivovaru 
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filmové ateliéry. Sláva pivovaru měla bohužel krátkého trvání. Za 2. světové války vý-

roba ustala. Pivovar byl znárodněn dle prezidentského dekretu hned na začátku roku 

1946 a již nikdy se zde pivo nevařilo. Nadále sloužila sladovna a budova se stala i 

jedním ze sídel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. V roce 2000 velká 

část budov areálu shořela (příčina požáru nebyla nikdy stoprocentně objasněna). Je-

ho provoz byl obnoven až 67 letech od uzavření, tedy roku 2013. (Minulost a součas-

nost pivovaru | Vinohradský pivovar. Vinohradský pivovar [online]. Copyright © 2018 

VINOHRADSKÝ PIVOVAR, s.r.o. [cit. 27.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.vinohradskypivovar.cz/pivovar). 

 

 

 

 

Obrázek 8- Ilustrační fotografie podoby pivovaru na konci 19. století 

Zdroj: www.geocaching.com 

 

Koncem roku 2013 prošla budova částečnou rekonstrukcí a výsledkem je znovu ob-

novení provozu pivovaru, ve kterém je současně restaurace, na níž je v rámci této 

práce zkoumán efekt elektronické evidence tržeb. Pivovar spolu s restaurací zaměst-

nává zhruba 30 zaměstnanců a v současné podobě podnik funguje od podzimu 2014, 

čili přes 3,5 roku. Informace mi poskytnul jeden z majitelů a zároveň jednatel pivova-

ru pan Jan Korselt.  
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6.2 Proces zavedení elektronické evidence tržeb v 

pivovaru 

 

V době zahájení provozu podniku na podzim roku 2014 se již myšlenka o zavedení 

elektronické evidence tržeb jevila jako velice pravděpodobná. Při výběru vybavení 

restaurace tak byly zvoleny elektronické pokladny, které pracují na obdobném princi-

pu a zároveň s předpokladem, že případné zavedení elektronické evidence by pro-

běhlo bez komplikací, pouze s drobnými úpravami v systémové konfiguraci. 

Zásadní rolí a zároveň investicí v rámci pokladního systému bylo zvolení vhodného 

pokladního softwarového systému, kterým se v tomto případě stal systém Harsys od 

společnosti ABX software s.r.o., která patří mezi největší tuzemské dodavatele po-

kladních systému. Samotný software Harsys je vytvořen přímo pro účely restaurační-

ho podnikání a obsahuje všechny důležité funkce pro samotný provoz restaurace, 

nebo administrativních záležitostí. Pro provoz softwaru je doporučen operační sys-

tém Windows XP a vyšší. Cena softwaru se pohybuje od 3 do 20 tisíc v rámci různých 

licenčních stupňů a každá verze je myšlena pro 1 pokladnu a 1 počítač, za poplatek 

lze rozšířit o další pokladní licenci. Restaurace v pivovaru má dvě podlaží, přičemž na 

každém podlaží je samostatné pokladní zařízení. Relativně větší investice tedy smě-

řovala právě do pokladních zařízení a samotného softwaru. Nicméně tento krok byl 

vedením brán jako nezbytný, protože zavedení typologicky takového systému by by-

lo dříve, či později nezbytné. Současně byly hned od počátku provozu v rámci zákaz-

nického servisu akceptovány platby kartou, které tvoří zhruba 30 % plateb v restaura-

ci.   

 

Samotné zavedení EET tak bylo pro podnik poměrně hladkou příležitostí. V rámci 

softwaru bylo nutno provést update, který systém aktualizoval pro používání elektro-

nické evidence tržeb. Tento update vyšel na tisíc korun. Náročnější stránkou věci byly 

spíše věci administrativní, které zabraly určitý čas. Po provedení updatu byl systém 

testován ve 14 denní zkušební době a od spuštění první fáze EET 1. 12. 2016 byl pro-

voz zahájen naostro. Při celém tomto procesu se nevyskytly žádné výrazné komplika-

ce, které by bylo potřeba řešit. 
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6.3 Správa systému 

 

Udržování systému je v rámci licence Harsys bezplatné. Každý měsíc pak v podniku 

probíhá průběžná kontrola dat a informací. V případě problému je možno obrátit se 

na technickou podporu či servis od společnosti ABX, která je k dispozici 7 dní v týdnu. 

V tomto směru je údržba poměrně úsporná, spousta restauračních zařízení například 

využívá pokladní systém EET od společnosti O2, kdy se platí měsíční paušál (viz kapi-

tola 3.1). 

 

 

 

Obrázek 9- Interiér restaurace 

Zdroj: www.vinohradskypivovar.cz 
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6.4 Celkový ekonomický dopad  

 

Vzhledem k poměrně silnému negativnímu ohlasu od podnikatelů a veřejnosti v 

rámci zavedení elektronické evidence tržeb se na tento krok v rámci podnikatelské 

činnosti pohlíží spíše jako na negativní. Poměrně zajímavé tak může být zjištění, že 

pro některé podniky naopak nastal po zavedení EET efekt pozitivní, jako právě v pří-

padě Vinohradského pivovaru. Samozřejmě je všeobecně známý fakt, kvůli kterému 

bylo také EET zavedeno, že spousta převážně menších podniků a restauračních zaří-

zení nepřiznávaly všechny své příjmy a výdaje, čímž podporovali šedou ekonomiku. 

Po zavedení EET tak nastala plošná a veřejností kritizovaná vlna zdražování jako reak-

ce na změny a investice, které bylo nutno vykonat.  

 

Kvůli značným investicím do pivovaru i samotné restaurace nemají spolumajitelé Vi-

nohradského pivovaru sebemenší zájem o eventuální justiční sankce či šetření. Účet-

nictví proto bylo od počátku vedeno systematicky a precizně, tudíž samotné zavede-

ní evidence, které bylo předem očekávaný krok, nemělo na podnik žádný ekonomický 

vliv, na který by bylo nutné reagovat. Trend postupného zdražování (kvůli zdražování 

surovin, vody či rostoucím mzdám ad.) je v současné době pro podnikatele pohybují-

cí se v restauračním prostředí víceméně nutnost. Zároveň ale každé jednotlivé zdra-

žení produktů, bývá velice negativně přijímáno zákazníky, kteří dokonce často kvůli 

těmto krokům najdou jinou alternativu, než aby si připlatili. 

 

Vinohradský pivovar využil této situace v rámci plošné vlny navýšení cen, ke kterému 

by byl dříve, nebo později donucen stejně. Takto byl ale tento krok brán veřejností 

jako racionální věc v rámci procesu EET od podnikatelů a umožnil tak bezproblémové 

navýšení cen produktů o cca 7–8 %. Zároveň s sebou zavedení EET přineslo částeč-

nou kompenzaci ve směru snížení DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %, což bylo 

v případě Vinohradského pivovaru rovněž uvítáno. V neposlední řadě s sebou EET při-

nesla efekt narovnání cenové hladiny v pohostinství. Zavedení EET tak bylo v případě 

Vinohradského pivovaru využito jako prostředek, díky němuž bylo možno provést ur-

čité ekonomické kroky ve prospěch podniku, bez nutnosti výraznějšího odůvodnění, 

či ztráty klientely. Pan Korselt v rozhovoru uvedl, že zavedení evidence mohlo v praxi 

dělat zásadní problémy malým živnostníkům a podnikatelům, kteří mají menší obrat 

a každá koruna je pro jejích ekonomické hospodaření důležitá. 
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7. Řízený rozhovor se spolumajitelem pivovaru 

Janem Korseltem 

Při sběru dat a informací ve Vinohradském pivovaru v rámci praktické části této baka-

lářské práce byl rovněž pořízen řízený rozhovor s panem Janem Korseltem, který je 

jedním z majitelů a zároveň jednatel Vinohradského pivovaru. Pan Korselt podniká již 

řadu let a v rámci tohoto rozhovoru sdělil svoje názory a poznatky ohledně EET a jeho 

celkového dopadu, jak na pivovar, tak obecně v pohostinském sektoru. 

1. Co jste od EET očekával, když se uvažovalo o  jejím zavedení? 

Nás podnik byl založen zhruba ve stejně době, jako se tato myšlenka začala formo-

vat, tudíž jsme od počátku s touto možností počítali a udělali jsme určité kroky tak, 

abychom byli připraveni a aby samotné zavedení EET pro nás nepředstavovalo výraz-

nější komplikaci.   

2. Jak dlouho vám trvala příprava na zavedení EET v podniku, včetně administrativ-

ních záležitostí? 

Zhruba dva pracovní dny, opět jsme ale měli práci usnadněnou, protože jsme byli 

připraveni, například účetní systém jsme zvolili takový, který již byl v zásadě připra-

ven na evidenci a i ostatní kroky jsme podnikali ve smyslu, že zavedení evidence dří-

ve či později nastane. Administrativní stránka věci proběhla také dobře, byla sice le-

hce zdlouhavá, ale to ostatně většinou k administrativním záležitostem patří. 

3. Vyskytly se v prvních týdnech provozu nějaké komplikace, či něco, co Vás překvapi-

lo? 

V zásadě ne, systém měl po updatu na elektronickou evidenci držeb zkušební dobu, 

ve které jsme si mohli vyzkoušet provoz, jeden z našich jednatelů se touto problema-

tikou velice intenzivně zabýval, systém přihlásil s dostatečným předstihem, aby ná-

sledně vše běželo hladce. 

4. Jaké byly všeobecné reakce, co se k vám dostaly ve sféře pohostinství? 

Spousta lidi si stěžovalo, já osobně si myslím, že většina důvodů ke stížnostem neby-

la zcela racionální, spíše psychologického rázu. Samozřejmě mně osobně také do jis-

té míry vadí, že finanční úřad tak podrobně monitoruje všechny naše kroky, není to 

úplně příjemné. My jsme se vždy snažili mít všechny záležitosti v pořádku, osobně tak 

s tímto nástrojem zásadní problém nemám, stejně bychom si tržby byli nějakým 
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způsobem nuceni zaznamenat. Každý má z finančních kontrol přirozený respekt. 

Osobně se domnívám, že finanční úřad disponuje dostatečným množstvím nástrojů 

pro kontrolní šetření i bez EET; pokud by si chtěli něco zkontrolovat, udělají to. Tudíž 

náš respekt z finančních kontrol byl již před zavedením evidence a naše účetnictví 

tak bylo nastaveno, pro případné kontroly či šetření. EET tak vnímám jako lehce nad-

dimenzovaný nástroj, ale problém s ním nemám. Spousta lidí si stěžovala například 

na administrativní povinnosti, které byli nuceni udělat a byli pro ně částečně nové, 

což je ne vždy příjemné. Ale přirovnal bych to kupříkladu k požárním předpisům, kte-

ré jsou v určitých případech také hodně naddimenzované, ale plnit je musí všichni.   

 

5. Zaznamenal jste po zavedení EET větší zájem o účtenky, které si zákazníci brali 

domů? 

Absolutně ne, lidem je to vesměs jedno, neřeší to. Pro nás jako podnik je to dobrá 

statistika, ne ve směru účtenek, spíše jako ukazatel v rámci evidence, například kolik 

jsme prodali piva, nebo kolik má být tržba, což jsme na druhou stranu dělali i dříve. 

V tomto směru tedy žádná změna nepřišla, a účtenkovou loterii považuji za naprostý 

propadák.  

6. Je něco, co by podle vás mělo být v systému EET změněno, či zlepšeno pro podni-

ky/podnikatele, kteří jí používají? 

Myslím, že systém EET sám o sobě je nastaven relativně dobře, z velké míry to beru 

jako populistický krok od politika, který na něm chtěl v rámci voleb získat preference 

a nepříliš se ve skutečnosti zajímal o to, jak funguje gastronomické podnikání. Čili 

krok a nastavení EET v pořádku, ale bohužel téměř nikdo se již posléze nezajímá o to, 

jak to funguje v praxi. Bylo by potřeba udělat další kroky, které by podporovaly růst 

podnikání a samotnou jeho činnost. To je bohužel podle mě celkový problém našeho 

státu, kdy je vybrán určitý krok a), který relativně dobře zpracován, a hlavně mediali-

zován, nicméně kroky b) a c), již stejných kvalit nedosahují, či vůbec nejsou.  

7. Bylo podle vás tedy zavedení EET správným krokem? 

Jak již jsem uvedl, jako dílčí krok naprosto v pořádku, bohužel ho doposud nenásle-

dovaly další kroky, které by byly stejně propracované. EET je tak pro mě celkově tro-

chu vytržené z kontextu. Velice mi vadí, že tento krok jako jeden z nutných byl im-

plementován v rámci politické kampaně, kterou již následný vývoj a potřeby 

v podstatě nezajímají. Všichni musí platit daně, s tím naprosto souhlasím, ale stále 
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čekám na politika, který začne přemýšlet o systému jako takovém, nikoli o dílčích po-

litických krocích.  

8. Očekáváte, že současná podoba EET vydrží i do budoucna, nebo bude například 

kvůli diskuzím ve vládě upravena, či dokonce zrušena? 

Já se koncentruji na gastronomický byznys, nedokážu tedy moc posoudit EET 

v ostatních odvětvích, ale tam očekávám větší problém evidence, jelikož často v nich 

dochází k osobnímu obchodnímu jednání mezi subjekty a je tedy na zčásti na nich, 

jak se domluví. V rámci pohostinství, myslím, že to problém není, a očekávám, že 

současná podoba bude fungovat i do budoucna. Náš podnik to neovlivňuje, takže 

kdyby byl tento projekt pozastaven, či zrušen, na naše podnikání vliv mít nebude. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na vymezení podstaty elektronické evidence tržeb, 

která funguje již přes patnáct měsíců, jejích charakteristik a náležitostí, nutných 

k jejímu zavedení, zabýval jsem se také pohledem podnikatelů, kteří byli téměř 

všichni nuceni si ji pořídit, pokud chtěli pokračovat ve své činnosti, i veřejnosti, která jí 

pocítila díky neoblíbenému zdražování. Pokud by měl autor této bakalářské práce po 

jejím zpracování odpovědět na otázku, jestli si myslí, že je EET pro podnikatele zátěž, 

odpoví, že ve většině případů není, maximálně v úvodní fázi zařizování a administra-

tivy. Pokud je podnik aspoň trochu prosperující, nemůže jej taková investice poškodit, 

zvláště když většinu nákladů podnikatel dostane zpátky prostřednictvím nás, zákaz-

níků. Samozřejmě autor práce chápe, že pro drobné podnikatele či technologicky ne-

orientované osoby může být EET zdatným protivníkem. Nicméně se domnívá, že čím 

dál tím více projektů půjde obdobnou cestou, takže dříve nebo později bude stejný či 

obdobný systém využívat každý podnikatel a čím dál tím více států v rámci Evropské 

unie.  

 

Na jednu z hlavních otázek v rámci této bakalářské práce, jak vybraný podnik ovlivnilo 

zavedení EET, zazněla pozitivní odpověď. Pokud je podnik schopný a ekonomicky 

zdatně vedený, nemůže ho takovýto projekt v žádném případě ohrozit, naopak může 

využít situace, jak tomu bylo i v případě Vinohradského pivovaru, zvýšit své příjmy a 

neztratit klientelu. Velice směrodatným statistickým ukazatelem by v tomto případě 

byl vývoj tržeb v rámci restaurace, bohužel tato data jsou pro podnik citlivá, proto je 

v této práci uveden pouze statistický nárůst základních ukazatelů. Z pohledu spolu-

majitele pivovaru pana Korselta vyplynulo, že samotný krok zavedení EET byl 

v pořádku, nicméně je to malý a ojedinělý krok v celém podnikatelském spektru, který 

by bylo potřeba podpořit navazujícími kroky i mimo období volebních kampaní, kdy 

je iniciativa vždy nejvýraznější. K vyžadovaným měsíčním ukazatelům a datům 

v rámci nárůstu tržeb pan Korselt uvedl, že jsou pro podnik citlivá pro jejich přesnou 

publikaci v této práci, ale zároveň zdůraznil, že pro statistická měření jsou 

v pohostinství podle jeho názoru víceméně irelevantní. Hlavním důvodem jsou typo-

logické měsíce, kdy je zákazníků nadprůměrné množství, jako například prosinec, kdy 

se pořádá drtivá většina firemních večírků, a naopak leden, kdy je zájem o návštěvu 

restaurace výrazně pod průměrem, a tedy vliv EET je absolutně nesměrodatný.  
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Samotná státní správa samozřejmě propaguje EET jako zásadně přínosnou záležitost. 

Tady by autor této práce nadšení trošku tlumil: krok je to určitě dobrý, ale že by až tak 

zásadním způsobem ovlivnil ekonomiku našeho státu, si nemyslí. Je relativně těžké 

statisticky odhadnou přesný přínos EET, protože jak je zmíněno ve výše uvedeném 

textu, trend nárůstu tržeb je trvalého rázu a v rámci sběru statistických dat je relativ-

ně velké rozpětí mezi metodickými údaji v ukazatelích na přesné vyhodnocení podílu 

samotného EET. Rovněž problematiku vydávání účtenek považuje autor za zbytečně 

zveličovanou, řekl by, že v tomto směru nikdy žádné zásadní problémy mezi kupní a 

prodávající stranou nebyly. Velký test pro EET bude bezesporu náběh dalších fází, 

hlavně u svobodných povolání se ukáže, jak kvalitně je EET zpracováno, protože to 

pro něj bude určitě zdatná prověrka, která dozajista rozdmýchá nové debaty a pří-

padné úpravy systému fungování.  

 

Autor této bakalářské práce doufá, že nezaujatý zájemce o tuto problematiku si bude 

schopen po přečtení práce samostatně udělat obrázek na celou problematiku okolo 

EET, protože dle autorova názoru média a stát značně zveličují její přínos, a naopak 

běžná nezaujatá populace ji bere za spíše negativní věc. Tyto informace, by měli po-

moci vyhodnotit, do jaké míry byl váš oblíbený podnik zatížen, či kolik administrativy 

musí kvůli EET dělat člověk, který provozuje podnikatelskou činnost. 
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