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1.5

STArT A PrOCESNí ÚKONy (§§ 13 Až 17)

Zahájení evidence tržeb musí být pečlivě připraveno.

harmoNogram a doporučeNí

Poplatník, jemuž „hrozí“ start EET k 1. 5. 2020, by měl postupovat v násle‑
dujících sedmi krocích.

Zaměříme se na témata:

 � proces autentizace (1.5.1),

 � certifikace (1.5.2) a

 � provozovny (1.5.3).

Použijeme‑li výraz registrace k EET, rozumíme tím výše uvedené kroky ve‑
doucí k zahájení evidence tržeb.

ZvlášTNí režim

Současně musíme zdůraznit, že poplatníci, kteří uspějí se žádostí o zvláštní 
režim, mají situaci jednodušší, jak rozebíráme v kapitole druhé.

1. Trpělivě si pročíst (prolistovat) knihu… 

2. Ověřit si svou pozici poplatníka (1.1).

3. Určit  tržby, kterých  se EET opravdu  týká  (1.2),  jestli nelze některé 
tržby vyloučit (1.3) nebo EET optimalizovat (viz kapitola čtvrtá).

4. Komunikovat co nejvíce s dodavatelem softwarového a hardwaro‑
vého vybavení (včetně návazností na již používané programy).

5. Zahájit proces Autentizace – jak je dále popsáno.

6. Zprovoznit a ověřit softwarové a hardwarové zajištění.

7. Zahájit rutinní provoz od 1. 5. 2020.
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„jiNý sTarT“

Samozřejmě „jakémukoliv“ poplatníkovi  teoreticky vzniká povinnost za‑
hájit evidenci před tímto datem, jestliže příjmy odpovídají pravidlům sta‑
noveným zákonem o EET. Může se jednat o existující podnikatelský sub‑
jekt nebo nové podnikatele, kteří mohou uplatnit drobnou, byť pro někoho 
významnou,  časovou  (až desetidenní) úlevu  podle § 12 odst. 3 písm. a), 
kterou jsme připomněli v předchozím textu

1.5.1 Autentizace

Při  podávání  žádostí  o  autentizační  údaje  postupujeme  podle  § 13  ZET. 
Autentizační údaje jsou nutné pro přístup na společné technické zařízení 
správce daně (dále též „Daňový portál“) umožňující poplatníkovi správu 
certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Poplatník  je  povinen  před  přijetím  první  evidované  tržby  podat  žádost 
o autentizační údaje.

Novela

Protože se autentizace netýká zvláštního režimu, bylo v § 13 odst. 1 ZET 
upraveno: „…tržby evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu“. 

podáNí žádosTi 

Žádost  může  podat  poplatník  nebo  jeho  zástupce  oprávněný  současně 
k převzetí autentizačních údajů pouze:

 � prostřednictvím společného technického zařízení správce daně da‑
tovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým 
se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře 
zveřejněné správcem daně, 

nebo

 � ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce.
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FiNaNčNí správa

Pokud  poplatník  požádal  o  autentizační  údaje  způsobem,  kterým  se  lze 
přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi pro‑
střednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

Příklad

Podle Pokynu, požádáte‑li o autentizaci datovou zprávou, mělo by vám být 
heslo pro přístup sděleno do tří dnů. Následně ho musíte při prvním „otevře‑
ní“ webové aplikace pro EET změnit.

Je‑li žádost podána ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi 
v rámci tohoto jednání.

Novela

Doplněn byl § 16 odst. 1 ZET k ochraně autentizačních údajů a certifikátů 
o bloky účtenek, které jsou potřebné pro zvláštní režim (druhá kapitola).

praxe

Mnoho  poplatníků  si  nechává  zpracovat  účetnictví,  daňovou  evidenci, 
mzdovou agendu aj. od poradenských firem. Logicky jim též předávají sta‑
rosti s vyřízením „startu“ EET. V této souvislosti je velmi důležité, aby byly 
pro každého takového zástupce správně sepsány plné moci podle doporu‑
čení finanční správy.

Způsob podáNí a plNé moci

Pro vyšší stupeň zabezpečení přístupu lze požádat o zasílání autorizačních 
SMS na sdělené telefonní číslo. Žádost může podat poplatník nebo jeho zá‑
stupce (oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů):

 � prostřednictvím společného technického zařízení správce daně da‑
tovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým 
se lze přihlásit do její datové schránky, 

nebo 

 � ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce 
daně. 
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Finanční správa uvádí příklady podání žádostí, resp. jejího akceptovatelné‑
ho rozsahu pověření ve vazbě na § 24 odst. 3 daňového řádu:

 � pro všechny úkony v oblasti evidence tržeb, 
 � výhradně pro podání žádosti a převzetí autentizačních údajů, 
 � pro konkrétní specifikované úkony, 
 � pro všechny úkony ve věcech správy daní. 

pověřující osoba

Autentizační údaje si musí zařídit všichni poplatníci, i takový, který pověří 
zástupce podle § 9 odst. 1 ZET. V systému se objeví jeho přijaté tržby, přes‑
tože je sám neeviduje.

Novela

Předchozí tvrzení není po novele zákona úplně přesné. Text v § 13 odst. 1 
ZET byl upraven, jde o poplatníka, který má: „…tržby evidované v běžném 
nebo zjednodušeném režimu“ (viz 1.5).

To znamená, že poplatník využívající zvláštní režim si nemusí vyřídit au‑
tentizační  údaje  a  certifikát.  Tento  poplatník  nemá  přístup  na  společné 
technické zařízení správce daně, ani to ke své činnosti nepotřebuje.

Příklad

Paní Nováčková musí zahájit elektronickou evidenci tržeb od 1. 5. 2020 a samo‑
zřejmě posuzuje parametry pro papírovou formu, tj. zvláštní režim. Dobrou zprá‑
vou je určitě informace, že nemusí chvátat s autentizací, rozhodne‑li se pro zvlášt‑
ní režim, podá včas žádost a bude‑li vyřízena kladně, autentizaci provádět nebude.

ZměNa ZvlášTNího režimu 

Tito poplatníci musí být obezřetní, dojde‑li u nich ke zrušení zvláštního re‑
žimu, musí si zajistit proces autentizace.

přiděleNí a používáNí auTeNTiZačNích Údajů 

Do aplikace EET se poplatník přihlašuje prostřednictvím přidělených au‑
tentizačních údajů s tím, že přidělené heslo slouží pouze pro prvotní při‑
hlášení, resp. musí si zvolit heslo nové.
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Platnost prvotního hesla je maximálně 90 dní.

TermíNy

Přípravu EET nepodceňujte, i když finanční správa slibuje, že heslo sdělí 
v případě podání žádosti datovou zprávou do tří dnů, u protokolů je pře‑
dá při tomto jednání.

1.5.2 Certifikáty

Podmínky pro certifikáty uvádí §§ 15 a 16 ZET. Finanční správa umožní 
prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě 
autentizačních údajů získat jeden nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, 
které slouží k autentizaci datových zpráv.

Příklad

Máte‑li jakékoliv problémy se zřízením certifikátů, nahlédněte do publikova‑
ných materiálů FS na jejich webových stránkách, které navazují na § 15 zá‑
kona o EET.

Je na poplatníkovi, aby se svou certifikací a s autentizačními údaji pro evi‑
denci  tržeb nakládal  tak, aby nemohlo dojít k  jejich zneužití  (jinak hrozí 
sankce podle § 29 ZET).

praxe

K evidenci  tržeb získá poplatník  jeden nebo více certifikátů, které slouží 
k autentizaci datových zpráv a jejich platnost je 3 roky. 

koNTrola plaTNosTi

Aktuální je nyní kontrola platnosti původních certifikátů, podle informa‑
cí Finanční správy v listopadu 2019 vypršela platnost 38 tisíců pokladních 
certifikátů! Je nutné si na webu finanční správy ověřit platnost všech certi‑
fikátů a zařídit jejich obnovu. 
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Je možné si též v příslušné aplikaci nastavit parametry pro zaslání připome‑
nutí, že končí platnost certifikátu, které obdrží poplatník v dostatečném časo‑
vém předstihu: dva měsíce, dva týdny, tři dny před vypršením jeho platnosti. 

cerTiFikáT vyprší…

Taková situace by neměla nastat, neboť v tomto případě neplní poplatník 
své povinnosti – on‑line evidenci – a budou následovat sankce (1.8).

smysl cerTiFikáTů

Vraťme  se  k  normálnímu  stavu,  když  poplatník  eviduje  tržby  v  běžném 
nebo  zjednodušeném  režimu.  Certifikát  je  nutné  nainstalovat,  aby  bylo 
možné identifikovat poplatníka odesílajícího datovou zprávu o uskutečně‑
né hotovostní transakci.

Příklad

To znamená, že se certifikát nainstaluje na pokladně, v počítači, tabletu nebo te‑
lefonu, serveru – ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení atd. 
Je možné řešení pomocí zabezpečených cloudů provozovaných formou služby. 

provoZovaTel

Poskytnutím certifikátu provozovateli cloudových služeb bez dalšího úko‑
nu nedochází k zastupování poplatníka pro evidenci  tržeb.  Je možné za‑
stoupení na základě zplnomocnění dle občanského zákoníku či na základě 
pověření dle ZET.

FiNaNčNí správa

V  návaznosti  na  § 15  ZET  publikovala  Finanční  správa  metodické  rady 
k zajištění certifikací.

ochraNa auTeNTiZačNích Údajů a cerTiFikáTů 

Je na poplatníkovi, aby hesla a certifikáty používal rozumně a zabránil je‑
jich zneužití. To platí i v případech „přenesení“ spoluodpovědnosti podle 


