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Za účasti více než 1200 účastníků se konala v Kongresovém centru v Praze jedna z největších 
akcí k elektronické evidenci tržeb v praxi.

Konference byla pod záštitou ministra financí, Finanční správy a Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR.

Hlavními aktéry byli:

 Andrej Babiš, ministr financí

 Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

 Karel Havlíček, předseda AMSP ČR

Dalšími přednášejícími byli:

 Generální ředitel GFŘ Martin Janeček

 Ředitel sekce informatiky GFŘ Jiří Fridrich

 Metodici Ministerstva financí a Finanční správy

Úvodem jasně a důrazně vysvětlil důvody  zavedení EET ministr financí Andrej Babiš a 
podrobnou prezentaci EET přednesla a vysvětlila náměstkyně Alena Schillerová - koho a 
jakých transakcí se evidence týká a jak celý systém funguje. Detailně popsala harmonogram 
evidence a také kroky, jak se přihlásit k EET (podání žádosti o autentizační údaje a jejich 
vydání, přihlášení se na portál EET, zaevidování provozoven, stažení certifikátů, udělení 
přístupů). 

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček ve své prezentaci  uvedl, jak je důležité, aby EET byla 
zavedena, aby vztahy mezi podnikatelskými subjekty byly narovnány a zamezilo se obcházení 
placení daní a EET.
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V odpoledním bloku Technické aspekty, kontroly a sankce bylo vysvětleno jak řešit situace, 
které mohou při evidenci tržeb nastat. Zde také zazněly informace o technickém zabezpečení 
či o průběhu kontrol a možných sankcích, které podnikateli za porušení zákona hrozí.

Po celý den probíhala expozice pokladních řešení a doprovodný program. Vystavovalo zde 28 
dodavatelů pokladních řešení s výkladem a možnostmi použití přímo u té které firmy. 
Někteří z nich také svá řešení představili i v rámci komerční prezentace s videi.

Během diskuze byla zodpovězená celá řada dotazů všemi významnými osobnostmi 
z Ministerstva financí GFŘ a AMSP ČR.

Konference k EET byla výborná, nezaznívaly hlasy, že všichni zkrachují, ale 
všichni účastníci chtějí mít již od počátku vše v pořádku. Důvody pro skončení 

podnikatelské činnosti z důvodu zavedení EET nejsou!

Je však důležité se na zavedení EET řádně připravit, neboť termín zavedení se 
nezadržitelně blíží.

Od 1.9.2016 je možné požádat o AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE o něž musí každý 
podnikatel, jehož se EET týká, požádat před přijetím první evidované tržby. 

Od 1.11.2016 bude probíhat pilotní projekt – na zkoušku jako testovací 
provoz pro podnikatele.

HARMONOGRAM ZAVEDENÍ EET 



1. FÁZE (OD PROSINCE 2016) – UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

NACE 55
Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, 
ubytovny,…)

NACE 56
Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a 
nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)

2. FÁZE (OD BŘEZNA 2017) – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel

NACE 47
Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na 
tržištích, …)

3. FÁZE (OD 1. BŘEZNA 2018) – OSTATNÍ ČINNOSTI, které nejsou v 1., 2. nebo 
4. fázi, zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

NACE 56
Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není 
stravovací službou)

NACE 01
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve 
výrobě

NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci…)

NACE 49
Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava 
meziměstská, silniční nákladní doprava, …)

NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, …)

NACE 75 Veterinární činnost

NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, …)

a další 
činnosti 

NACE

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 
74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99



4. FÁZE (OD ČERVNA 2018) – VYBRANÁ ŘEMESLA A VÝROBNÍ ČINNOSTI

NACE 
13–17

Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, papírů a výrobků z papírů a 
zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků, kromě nábytku

NACE 20.4
Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a 
toaletních přípravků

NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků

NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE 31 Výroba nábytku

NACE 32
Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb,
hudebních nástrojů…)

NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení

NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)

NACE 95
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
(např. „hodinový manžel“, opravář počítačů…)

NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

Další informace naleznete na informačním webu http://www.etrzby.cz
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Prezentace_2016-10-25_Alena-
Schillerova.pdf
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Prezentace_2016-10-25_Martin-
Janecek.pdf

Najdete zde mimo jiné: 

 Detailní a aktuální informace k evidenci tržeb 

 Odpovědi na nejčastější dotazy

 Kontaktní formulář pro dotazy
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