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EET – Evidence tržeb obecně, základní informace

 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.

 Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů 

zde:

 zákon č. 112/2016 Sb., - zákon o evidenci tržeb,

 zákon č. 113/2016 Sb., - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o evidenci tržeb,

 vyhláška č. 269/2016 Sb., - Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu 

poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka



EET – Evidence tržeb obecně, základní informace

 Elektronická evidence tržeb (EET) se týká všech prodejců a poskytovatelů 

služeb, kteří přijímají platby (POZOR, ne jenom hotovost). Jejím účelem je omezit 

krácení daní. Pro první firmy začne platit od 1. prosince 2016.

 Elektronická evidence tržeb (EET) je rozdělena do čtyř etap a ty jsou „naplněny“ 

typy činností podle kódů CZ-NACE www.nace.cz

 Jaké máte NACE?

 Ptejte se Vaší účetní, podívejte se na Vaše daňové přiznání, ARES, …

Registrace k EET http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Fáze EET Datum zavedení Skupiny NACE

1. Fáze 1. Prosinec 2016 55, 56

2. Fáze 1. Březen 2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47

3. Fáze 1. Březen 2018 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 
45.2, 48-94, 97-99

4. Fáze 1. Červen 2018 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96



Skupiny CZ-NACE na stránce www.nace.cz



1. Etapa EET

 Ubytovací zařízení (hotely, penziony, kempy, ubytování v zařízených 

pronájmech, ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže)

 Restaurace

 Stánky s občerstvením

 Stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek)

 Cateringové služby

 Závodní a školní jídelny, menzy

 Pohostinství

 Zkušební start 1. listopad 2016

 Ostrý start 1. prosinec 2016



2. Etapa EET

 Velkoobchod a maloobchod (včetně stánkového prodeje a prodeje na tržištích)

 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

 Velkoobchod, kromě motorových vozidel

 Start 1. březen 2017



3. Etapa EET

 Stravování a pohostinství (stánky, bufety, rychlá občerstvení) – maloobchodní 

prodejny - jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. 

zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku…)

 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve 

výrobě)

 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci)

 Právní a účetní činnosti (právníci, účetní)

 Veterinární činnosti

 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava 

meziměstská, silniční nákladní doprava)

 Zdravotní péče (lékaři, dentisté)

 a další činnosti (např. lesnictví a těžba dřeva, rybolov, těžba uhlí a rud)

 Start 1. březen 2018



4. Etapa EET

 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, výroba textilií, oděvů, usní, výroby mýdel a detergentů, čisticích a 

lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

 Výroba papíru a výrobky z papíru

 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

 Výroba pryžových a plastových výrobků

 Výroba nábytku

 Výroba her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů

 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, podlaháři)

 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

(např. „hodinový manžel“, opravář počítačů)

 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky)

 Start 1. červen 2018



A jak to celé funguje? www.etrzby.cz

 Podnikatel zasílá datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě

 Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním FIK kódem

 Podnikatel vystaví účtenku (včetně FIK kódu), kterou předá zákazníkovi

 Zákazník obdrží účtenku (s FIK kódem)

 Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. 

Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod 

jeho jménem



A když se něco pokazí? www.etrzby.cz

 http://www.etrzby.cz/cs/co-kdyz-neco-selze 

Na výše uvedeném odkazu naleznete odpovědi na otázky:

 Co když nejde internet?

 Co když nebude k dispozici žádné internetové připojení?

 Co když spadne připojené během transakce?

 Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

 Co když se mi rozbije pokladna, to budu muset zavřít?



A jak to celé zjednodušit? Obrátit se na odborníky

 Daniel Jurkovič, mail:daniel.jurkovic@ikelp.com

 Marian Matuška, mail:marian.matuska@ikelp.cz

 iKelp Pokladna www.ikelp-pokladna.cz  

 Elcom hardwarové zařízení www.eet-elcom.cz 

 PHComp – Petr Hlavinka, člen OHK Hodonín, 511 119 566, 728 871 498

 Jungmanova 627, Kyjov, www.phcomp.cz mail:phcomp@phcomp.cz

 Servis a prodej výpočetní techniky,  Poradenské služby HW, SW, EET

 partner iKelp pro okresy HO, UH



V čem jsme jiní oproti dalším tisícům nabídek?

 Máme mnohaleté zkušenosti s řešeními pro maloobchod (a gastro)

 Máme nejširší síť servisních partnerů, kteří se o vás postarají – partneři iKelp 

jsou po celé ČR

 Naše softwarové řešení patří mezi nejlevnější řešení EET na trhu

 Aplikace iKelp Pokladna má nejjednodušší ovládání na trhu

 Dotykový i klávesnicový režim prodeje (vhodné právě pro váš typ provozu)

 Máme řešení pro obě skupiny podlahářů

 Pro drobné/malé řemeslníky

 Pro prodejny s instalačním a stavebním materiálem, včetně služeb

 Vyhýbáme se technologiím, které nepatří do pokladních systémů



Řešení pro drobné řemeslníky

 Nemají vlastní prodejnu

 Nepotřebují vést skladovou evidenci

 Potřebují ale občas převzít hotovost od zákazníka (= EET)



Euro-50TEi Mini CZ

 Bez měsíčních poplatků

 Připojení k EET: LAN nebo WI-FI

 Kvalitní silikonová klávesnice s 

velkými klávesami

 Jednoduché a intuitivní menu

 Zákaznický displej s velkými 

číslicemi

 Cena: 6 390Kč bez DPH



Euro 80 Basic

 Kvalitní 35 tlačítková hardwarová 

klávesnice

 Ergonomický tvar

 Exklusivní moderní design

 Jednoduché a intuitivní menu

 Vzdálený přístup k programování a 

sbírání dat

 Cloud konektivita (analýza dat)

 Spolehlivá termo tiskárna



Více informací o pokladnách Euro a Elcom zařízeních

 Stránka výrobce: eet-elcom.cz

 Najdete tu další modely zařízení, příslušenství a informace o EET



Řešení pro maloobchodní prodejny

 Sestava:

 Aplikace iKelp Pokladna

 „Nějaký“ počítač / NB / tablet

 Příslušenství

 Edice: Mini / Standard / Profi

 Služby:

 Instalace

 Zaškolení

 Servis a technická podpora

 Všechno zabezpečí certifikovaný 

iKelp Partner ve Vašem regionu



Aplikace iKelp Pokladna

 Edice Mini:

 bez skladové evidence

 1190 Kč bez DPH ročně

 Edice Standard

 navíc se skladovou evidencí

 1990 Kč bez DPH ročně

 Edice Profi

 navíc se skladovou evidencí a možností síťové instalace

 2990 Kč bez DPH ročně

 Součástí ročních poplatků je také technická podpora a aktualizace



Co obsahuje aplikace iKelp Pokladna?

 Katalog zboží

 Receptury/Prodejní Sestavy/Sety (prodej více druhů zboží jako jednu položku)

 Skladový příjem a výdej

 Statistiky a rozbory prodeje

 Inventury

 Prodej – dotyková a „klávesnicová“ verze

 Fakturace, dodací listy

 Adresář kontaktů

 Ceníky, slevy, věrnostní karty

 Uživatelská práva

 EET – elektronická evidence tržeb

 Více informací na výstavce



Ukázka prodeje „klávesnice + myš“



Speciální nabídka pro členy Cechu podlahářů

 iKelp a Elcom mají v nabídce zvýhodněné sestavy:

 Elcom PC POS + Elcom tiskárna účtenek + aplikace iKelp Pokladna

 Při zakoupení celé sestavy je poskytnutá na každou komponentu nějaká 

sleva

 Výsledná cena je teda výhodnější jak kupovat každou komponentu zvlášť

 Přesné ceny jsou na webu

 Aplikace iKelp Pokladna je v sestavě s 50% slevou (první roční poplatek)

 Speciální nabídka pro Cech podlahářů (na samotný software):

 Členům Cechu poskytneme slevu na software 50% (první roční poplatek)

 prosíme řešte s p. Hlavinkou



?
Prostor pro Vaše otázky

Více informací na:

www.ikelp-pokladna.cz

www.eet-elcom.cz

www.phcomp.cz


