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Daňová informace – Informace k zavedení elektronické evidence tržeb 
(EET) 

 
Dne 13.4.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákony, a to zákon č. 112/2016 Sb. o 
evidenci tržeb (EET). 
Účinnost tohoto zákona o EET je stanovena od 1. prosince 2016 s výjimkou ustanovení 
zákona týkajících se přidělování autentizačních údajů pro uplatnění zákona o EET.  
 
Ustanovení § 10 až § 17 zákona o EET, které se týkají přidělování autentizačních údajů, 
vstupují v platnost již od 1. září 2016.  
Od tohoto data mohou již poplatníci, kteří budou podléhat zavedení EET nejen od 1.12.2016 
žádat správce daně o přidělení příslušných autentizačních údajů pro získání certifikátů pro 
evidenci tržeb. 
Žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné již  podávat a to pouze dvěma způsoby: 

• elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím 
přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, 
kterým se lze přihlásit do její datové schránky),  

• osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.  
 
S účinností od 1. prosince 2016 se ustanovení zákona o EET bude vztahovat pouze na dále 
uvedené služby, a to: 

- ubytovací služby začleněné pod kódem 55 klasifikace NACE (klasifikace 
ekonomických činností) – do této činnost patří krátkodobé ubytování hostů, nepatří 
sem však dlouhodobé ubytování v ubytovacích zařízeních (např. byty) na celý měsíc a 
delší časové období. Jedná se o ubytování v hotelích a podobných zařízeních, 
rekreačních a podobných zařízeních, kempech a tábořištích apod.,  

- stravovací a pohostinské služby začleněné pod kódem 56 klasifikace NACE – 
činnosti spojené s kompletním stravováním vč. nápojů, s obsluhou, k okamžité 
spotřebě v restauracích, samoobslužných restauracích, kavárnách, hospodách, 
kantýnách. 

Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství se však o stravovací služby nejedná 
v těchto případech: 

- pokud je stravování poskytnuto jako „prodej s sebou“,  
- pokud provozovna (prostorově ohraničené místo) nedisponuje odpovídajícím 

zařízení pro konzumaci zakoupeného jídla nebo pití,  
- není-li v provozovně zajišťována některá z doplňkových služeb – stoly a židle, 

vytápění nebo klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor,  
- jestliže charakter jídla nevyžaduje pro jeho odnesení s sebou nebo konzumaci 

na místě zvláštní zacházení, např. párek v rohlíku, zmrzlina v kornoutu. 
V těchto případech nebude tato činnost podléhat EET od 1.12.2016, ale až od 1. března 2018 
jako dodání zboží. 
 
 
 
 



S účinností od 1. března 2017  se bude zákon o EET vztahovat i na další služby, a to na 
služby zařazené pod dále uvedené kódy NACE: 

- kód 45.1 – obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů, 
- kód 45.3 – obchod s díly, příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů, 
- kód 45.4 – obchod, opravy, údržba motocyklů, jejich dílů, příslušenství, 
- kód 46    -  velkoobchod, kromě motorových vozidel, 
- kód 47    -  maloobchod, kromě motorových vozidel. 

 
 
S účinností od 1. března 2018 se bude podle zákona o EET postupovat i ve všech ostatních 
ekonomických činnostech s výjimkou činností zahrnovaných do dále uvedených kódů 
klasifikace NACE: 
 

- kódy 13 až 17 – výroba textilií, výroba oděvů, výroba usní a souvisejících výrobků,  
                           zpracování dřeva, výrob. dřev a přib.výrobků kromě nábytku, výroba 
                           papíru a výrobků z papíru, 

- kód 20.4 – výroba čistících, leštících prostředků, toaletních přípravků (mýdla apod.), 
- kód 22    -  výroba pryžových a platových výrobků, 
- kód 23    -  výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, 
- kód 25    -  výroba kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení, 
- kód 31    -  výroba nábytku, 
- kód 32    -  ostatní zpracovatelský průmysl, 
- kód 33    -  opravy a instalace strojů a zařízení, 
- kód 43    -   specializované stavební činnosti (demolice, příprava staveniště,    

                   kompletační a dokončovací práce), 
      -     kód 95    -  opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu, pro domácnost, 
      -     kód 96    -   poskytování ostatních osobních služeb.   

 
 
Tyto vyjmenované činnosti uvedené v předchozím odstavci budou podléhat zákonu o EET 
až od 1. června 2018. 
 
 
Současně upozorňujeme na tzv. informační povinnost poplatníka, stanovenou v ustanovení § 
25 zákona o EET, podle kterého musí poplatník uskutečňující evidované tržby, mít umístěno 
viditelné a zřetelné oznámení následujícího textu: 
 
„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.“ 
 
V případě pochybností poplatníka, zda jeho tržby podléhají zákonu o EET, může poplatník 
požádat správce daně o tzv. „závazné posouzení o určení evidované tržby“ dle § 32 zákona 
o EET. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o závazném posouzení činí 1 000,- Kč. 
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