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JAK SE PŘIPRAVIT NAEVIDENCI TRŽEB

Na jaké otázky si musí podnikatel odpovědět, než začne evidovat?
1. Jsem povinen evidovat?

❒ ANO, pokud:

• Vám plynou tržby z podnikatelské činnosti, a zároveň

• jsouVaše tržbyhrazenyvhotovosti, kartounebo jinýmobdobnýmzpůsobem, a současně

• nepodléháte žádné ze zákonných výjimek.

❒ Pokud máte pochybnosti, zda je Vaše tržba evidovanou tržbou, konzultujte prostřednic-
tvím kontaktního místa nebo kontaktního formuláře s Finanční správou.

❒ Pokud i přes výše uvedené konzultace máte pochybnosti nebo potřebujete závazný práv-
ní názor, obraťte se na správce daně prostřednictvím institutu závazného posouzení.

❒ Žádost o závazné posouzení je možné podávat od 1. září 2016.

O podmínkách vzniku evidenční povinnosti více na str. 16 a násl.
O závazném posouzení více na str. 51.

EVIDENCE
TRŽEB?

Kdo?

Odkdy?

V jakém režimu?

Co potřebuji?

Kde vše otestuji?

podnikatel

nevztahuje se na něj žádná výjimka

v běžném – online

ve zjednodušeném – do 5 dnů

pokladnu

upravenou stávající novou

autentizační údaje a certifikát

v pilotním režimu

přijíma platby v hotovosti, kartou
nebo jiným způsobem

podle NACE své podnikatelské
činnosti určí fázi
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2. Odkdy budu evidovat?

❒ Náběh systému evidence tržeb je rozdělen do 4 fází podle toho, o jaký podnikatelský sek-
tor se jedná.

❒ Pro zařazení do fáze zařaďte svou činnost do příslušné kategorie podle klasifikace NACE.

• 1. fáze – ubytovací a stravovací služby – 1. prosince 2016

• 2. fáze – maloobchod, velkoobchod – 1. března 2017

• 3. fáze *) – všichni kromě podnikatelů v 1., 2. nebo 4. fázi – 1. března 2018

* V této fázi budou evidovat rovněž podnikatelé, kterým plynou tržby z činností v rámci NACE
56, které nejsou stravovacími službami, ale dodáním zboží.

• 4. fáze – někteří podnikatelé ve výrobě a řemeslech – 1. června 2018

❒ Pokud chcete, můžete začít evidovat už v dřívější fázi než Vám zákon ukládá, nejdříve
však 1. prosince 2016.

O rozdělení do jednotlivých fází a klasifikaci NACE více na str. 29 a násl.

3. V jakém režimu budu evidovat? Budu tržby evidovat běžným způsobem online nebo
ve zjednodušeném režimu, ve kterém se data odesílají do 5 dní od uskutečnění transakce?

❒ Obecně platí, že všichni evidují v běžném režimu.

❒ Vedle běžného režimu zákon upravuje ještě režim zjednodušený. Ve zjednodušeném re-
žimu mohou evidovat ti podnikatelé, pro které takovou možnost stanoví zákon, popř.
nařízení.

❒ Zákon dále umožňuje evidovat ve zjednodušeném režimu na základě individuální žá-
dosti podnikatele o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. Zjednodu-
šený režim na základě žádosti lze povolit jen tehdy, jestliže z objektivních důvodů není
možné evidovat běžným způsobem a trvání na online evidenci tržeb by znemožnilo nebo
zásadně ztížilo podnikatelskou činnost.

❒ O povolení k evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu lze žádat od 1. září 2016 a správce
daně má ze zákona 15 dní na rozhodnutí o žádosti.

O jednotlivých režimech evidence tržeb více na str. 33 a násl.
O žádosti pro povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu více na str. 37.

4. Na čem budu evidovat tržby?

❒ Na vhodném pokladním zařízení.

❒ Pokud již nějaké zařízení využíváte, ověřte si u svého dodavatele, zda je možné jej upra-
vit pro evidenci tržeb a pokud ano, zajistěte si úpravu.

❒ Pokud zařízení ještě nemáte, pořiďte si libovolné zařízení, které bude umět online evido-
vat tržby a bude plnit Vaše další požadavky.
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❒ Nejprve zvažte, co od svého zařízení očekáváte, pak zadejte poptávku.

❒ Technická dokumentace pro vývojáře je zveřejněna na stránkách Finanční správy.

❒ Playground – testovací prostředí pro vývojáře – bylo zprovozněno v červnu 2016.

O zařízeních pro evidenci tržeb více na str. 44.

5. Jak budu svá odesílaná data podepisovat, aby Finanční správa poznala, že jsou ode mne?

❒ K podepisování datových zpráv slouží certifikát. Certifikát lze stáhnout ve webové apli-
kaci Elektronická evidence tržeb po získání autentizačních údajů.

❒ O autentizační údaje požádáte na Daňovém portále prostřednictvím přihlašovacích údajů
do datové schránky nebo osobně na kterémkoliv finančním úřadě.

❒ Žádost o autentizační údaje nelze podávat písemně ani formou datové zprávy odeslané
z datové schránky nebo datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem.

❒ O autentizační údaje je možné žádat od 1. září 2016.

❒ Autentizační údaje Finanční správa přidělí bez zbytečného odkladu.

❒ Prostřednictvím autentizačních údajů se přihlásíte do webové aplikace Elektronická evi-
dence tržeb.

❒ Ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb poté zadáte své provozovny a vygeneru-
jete certifikáty pro evidenci tržeb.

❒ Certifikátů si můžete vygenerovat libovolné množství a jsou zdarma.

❒ Certifikát se nahrajte do pokladního zařízení. Zvládnete to buď sami, nebo dodavatel Va-
šeho zařízení, resp. softwaru.

❒ Nyní je pokladna připravena pro evidenci tržeb.

O autentizačních údajích a certifikátu více na str. 46.

6. Kde si ověřím, že mi vše funguje tak, jak má?

❒ V testovacím prostředí – pilotním provozu systému evidence tržeb. Pilotní provoz bude
sloužit právě k otestování funkčnosti pokladního zařízení a jeho nastavení v konkrétních
podmínkách daného provozu. Zkušební prostředí bude fungovat nejen před spuštěním
evidence tržeb, ale dlouhodobě.

❒ Testovací prostředí bude podnikatelům k dispozici od listopadu 2016.

❒ Pokud shledáte na svém zařízení nějaké nedostatky, obrátíte se na svého dodavatele s žá-
dostí o úpravu.


