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Co je a co není hotovostní platba?

Hotovostní platbou je nejen platba penězi 
(bankovkami a mincemi), ale také platba směnkou, 
šekem, dárkovou kartou, stravenkou nebo virtuální 
měnou.

EET nepodléhají pouze platby z účtu na účet nebo 
prostřednictvím platební karty.

 Kdo se vyhne EET?

Bezhotovostní platby

Nejjistějším způsobem, jak se EET vyhnout, je 
nepřijímat hotovost. Firmy, kterým zákazníci platí 
za služby a zboží bankovními převody nebo kartou, 
se všem povinnostem EET vyhnou. Nebudou se 
muset registrovat, pořizovat si vhodné zařízení ani 
nic hlásit.

Doposud podléhají povinnostem elektronické evidence tržeb (EET) pouze hotely, restaurace, 
velkoobchody a maloobchody. Od května 2020 se však tato povinnost rozšíří na všechny obory 
podnikání. Zasáhne tak většinu podnikatelů.

  Elektronická evidence tržeb od 1. května 2020
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Zvláštní režim pro drobné podnikatele 

Kdo může evidovat tržby ručně bez 
elektronického zařízení?

Zákon o EET umožňuje vyhnout se povinnosti 
evidovat tržby elektronicky a použít takzvaný 
zvláštní režim:

 � fyzickým osobám, nebo

 � právnickým osobám, které jsou poskytovateli 
zdravotních služeb hrazených z veřejného 
pojištění a které přijímají úhrady od zdravotních 
pojišťoven.

Výše uvedené osoby však musí splnit všechny 3 
níže uvedené podmínky:

 � nejsou plátci DPH,

 � nemají více než 2 zaměstnance,

 � jejich přijaté platby v hotovosti nepřesáhly 
600 000 Kč v minulých 4 čtvrtletích ani 
nepřesáhnou v následujících 12 měsících.

Žádost

Samotné splnění podmínek předchozího odstavce 
nestačí k tomu, aby bylo možné evidovat tržby 
ve zvláštním režimu. Podnikatel musí včas podat 
žádost o povolení zvláštního režimu. V žádosti je 
nutné doložit splnění výše uvedených podmínek 
- například výši minulých hotovostních příjmů z 
účetnictví nebo daňové evidence.

EET kvůli jediné hotovostní platbě?

Zákon nevyžaduje evidovat hotovostní platby, 
které jsou s ohledem na obvykle přijímané tržby 
ojedinělé.  Ojedinělost není zákonem nijak blíže 
definována. Několik plateb měsíčně už podle 
metodiky finanční správy ojedinělost nesplňuje. 
Za ojedinělý příjem lze požadovat například 
mimořádnou platbu za prodej vyřazeného 
majetku.

Výjimky ze zákona

U fyzických osob podléhají evidenci pouze 
hotovostní tržby z podnikání. Ostatní typy 
příjmů, jako např. příjmy z pronájmu, pak nikoliv. 

Zákon o EET vyjmenovává poplatníky, kteří 
evidenci nepodléhají. Jde například o některé 
finanční instituce jako banky, pojišťovny, 
investiční a penzijní společnosti a fondy, dále pak 
o příspěvkové organizace či dodavatele energií a 
vody. 

Zákon zprostil evidence EET také osoby nevidomé 
a prodejce ryb před Vánocemi.

Evidenci EET nepodléhají dále například 
poštovní služby, jízdné v hromadné dopravě, 
prodej pomocí automatů nebo předplacených 
telefonních služeb, sociální péče a služby, či 
příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti 
veřejně prospěšných poplatníků.

Výjimek tedy není mnoho a většina podnikatelů, 
kteří přijímají a chtějí i nadále přijímat hotovost, 
se povinnosti EET nevyhne.
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Jak v praxi postupovat při zavedení EET?

Kroky pro zavedení on-line EET

Prvním krokem je požádat finanční úřad o 
autentizační údaje. To jde pouze buď vyplněním 
formuláře na portále finanční správy s podpisem 
pomocí datové schránky, nebo osobní návštěvou 
na finančním úřadu (kdo tedy nemá datovou 
schránku ani zástupce, bude muset osobně na 
finanční úřad).

Pomocí autentizačních údajů pak vstoupíte 
na portál daňové správy a zaregistrujete své 
provozovny.

Vygenerujete certifikát, který nainstalujete do 
svého pokladního zařízení. Můžete využít široké 
nabídky speciálních zařízení na trhu, ale také 
použít tablet nebo mobilní telefon s vhodným 
softwarem, připojením k internetu a tiskárnou.

Kolik máte času?

Poslední vlna EET startuje 1. května 2020. Toto 
datum se může zdát ještě vzdálené, je však třeba 
si uvědomit, co vše je třeba do té doby stihnout.

Teprve po schválení žádosti je možné využít 
zvláštní režim. Pokud přestanou být plněny 
podmínky pro užití zvláštního režimu, bude 
povolení zrušeno.

Jak bude v praxi zvláštní režim fungovat?

Poplatník si převezme od finančního úřadu 
speciální blok účtenek. Místo prostřednictvím 
elektronického zařízení se každá hotovostní 
platba bude evidovat na papírové účtence. Na 
tu se ručně dopíše celková částka, datum a čas, 
případně také označení provozovny a DIČ. Jednu 
kopii účtenky dostane zákazník, druhou musí 
podnikatel uchovávat 3 až 10 let.

Na konci každého čtvrtletí pak poplatník vyplní a 
zašle na finanční úřad na předepsaném tiskopisu 
(na papírovém formuláři nebo elektronicky) 
hlášení o počtu a výši evidovaných tržeb po 
jednotlivých dnech.

Vyplatí se zvláštní režim?

Při zvláštním režimu ušetříte za pořízení a 
provoz elektronického zařízení evidujícího tržby 
online. Na druhou stranu tento náklad částečně 
kompenzuje sleva na dani ve výši až 5 000 Kč.

Oproti elektronické evidenci tržeb však přináší 
zvláštní režim mnoho ruční administrativy.
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Poplatníci, kteří chtějí využít zvláštní režim s ručně vypisovanými 
účtenkami, musí sepsat a podat žádost o Povolení evidovat tržby 
ve zvláštním režimu. Na její vyřízení má finanční úřad lhůtu 30 dní.

Firmy musí zajistit update pokladních systémů a jejich komunikaci 
s portálem finanční správy pro EET. Zejména u zahraničního 
softwaru doporučujeme otestovat funkčnost systému s dostatečným 
časovým předstihem a nečekat až na 1. květen. Údaje můžete do 
EET posílat i dříve.

Rádi pro Vás zajistíme u finančního úřadu autentizační údaje a 
zodpovíme Vaše dotazy. 

ING. MARTIN KOHLÍK 
Daňový poradce
T: +420 224 800 449
martin.kohlik@auditor.eu

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 
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AUDITOR je auditorskou a 
daňově poradenstkou společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již od roku 1991 poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 2, Brno

T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu


