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Úvod
Vážení podnikatelé a živnostníci,

 

Tuto příručku, průvodce o EET jsme připravili, aby-
chom vám zjednodušili orientaci v mnohdy složitém 
světě elektronické evidence tržeb.

Pokud ve svém podnikání máte malý počet přijatých 
plateb, nebo se pohybujete v terénu či nemáte 
snadný přístup k pevnému internetu, pak čtěte dál. 
Evidence tržeb přes SMS, mobilním telefonem, 
je určena právě pro vás. Můžete jej využít i jako 
záložní řešení.

SMS EET terminál umí nahradit EET pokladnu. 
Umožní vám evidovat přijaté tržby pouze zasláním 
SMS zprávy. Cena jedné SMS je 1 až 2 koruny.
Více se o elektronické evidenci tržeb, tak o SMS 
EET terminálu, dozvíte z následujících materiálů.

 
S přátelským pozdravem

Pepe Rafaj

Ředitel společnosti Red Eggs s.r.o.,
provozovatele služeb SMS EET terminál  
a Národní EET.
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Principy fungování

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET), který 
vstoupil v platnost v roce 2016, stanovuje povinnost 
začít evidovat zejména hotovostní tržby a platby 
přijímané platební kartou. Pod pohrůžkou vysokých 
pokut přejdou na EET postupně všichni podnikatelé,  
a to v přůběhu let 2016 až 2018.

Systém Ministerstva Financí bude v reálném 
čase přijímat informace o provedených plat-
bách resp. přijatých tržbách. Podnikatel tedy musí 
disponovat zařízením, které bude schopné komu-
nikovat s tímto systémem.

	 "Na	 základě	 těchto	 úvah	 vznikly	 tři	
produkty,	 které	 jsou	 řešením	 pro	 ty	 pod-
nikatele,	 kteří	 ke	 své	 činnosti	 nepotřebují	
pokročilý	pokladní	systém."	

Zamýšleli jsme se nad tím, že navzdory rozšířenému 
chápání EET, podnikatel nemá být nucen kupo-
vat si drahé zařízení. Transakce, která se stát-
nímu systému EET odesílá není technicky složitá. 
Na základě těchto úvah vznikly tři produkty, které 
jsou řešením pro ty podnikatele, kteří ke své čin-
nosti nepotřebují pokročilý pokladní systém. 
To se týká malých prodejců, řemeslníků, umělců a 
rozsáhlé skupiny malých živnostníků, kterých jsou v 
ČR zhruba 3 miliony.

Národní EET 
Služba pro získání a bezpečné 
uložení komunikačního klíče – cer-
tifikátu EET. Podnikatel se zareg-
istruje a udělí nám zplnomocnění 
komunikovat jeho jménem s úřady. 
Získáme jeho podpisový certifikát 
EET, takže si jej nemusí zařizovat os-
obně. Certifikát uložíme do jeho účtu 
na portálu narodnieet.cz, kde ho po 
přihlášení může spravovat, stáhnout 
atd.Národní EET pomůže každému,  
pro koho je kontakt se státní správou  
a zařizování certifikátu matoucí.

SMS EET terminál 
Evidence tržeb přes SMS pro 
každého. Když má podnikatel aktivní 
účet narodnieet.cz a v něm nahraný 
EET certifikát, může pomocí SMS po-
slat první transakci – evidovat první 
tržbu. Nemusí mít trvalé připojení k in-
ternetu ani nepotřebuje nové zařízení. 
Eviduje tak jak byl doteď zvyklý.
Do budoucna připravujeme i další 
způsoby ovládání, nejen přes SMS 
ale i z aplikace a internetového 
prohlížeče.  

EET Účtenka
kterou náš systém podnikateli vystaví, 
bude dostupná pod jeho účtem na 
internetu a přijde mu rovněž v další 
SMS zprávě. Může ji předat zákaz-
níkovi přeposláním na email nebo v 
SMS, ale může mu odkaz na účtenku 
i napsat rukou na papír.
EET účtenka doplňuje originální 
daňový doklad o EET náležitosti, 
sama není daňovým dokladem.

VŠE CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE VĚDĚT O EET
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Jak začít evidovat 
tržby elektronicky
Abyste mohli začít s EET, potřebujete tzv. podp-
isový certifikát. 

Na tomto odkazu http://narodnieet.cz/jak-na-
ziskani-eet-certifikatu-osobne/ najdete návod  
k jeho získání svépomocí. Je ovšem mnohem jed-
nodušší nechat se zastoupit. 

Služba Národní EET je veřejně dostupná pro 
každého a bez poplatků. Na základě zplno-
mocnění, které najdete v příloze této příručky, pro 
vás získáme potřebný certifikát a zřídíme vám účet 
pro jeho správu. Evidence tržeb se tak pro vás 
stane mnohem jednodušší a její nástup zvládnete 
z pohodlí domova.

Minimální vybavení 
pro úspěšnou 
evidenci tržeb
Jakmile máte podpisový certifikát k EET, budete 
řešit, jaký typ zařízení jej umí používat. Dnes by už 
na EET měly být připraveny všechny pokladny 
běžně dostupné na trhu. 

VŠE CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE VĚDĚT O EET

Moderní pokladní zařízení pro EET obvykle sestá-
vají z tabletu nebo displeje, tiskárny účtenek a něk-
dy i terminálu pro platební karty. To vše doplněné o 
nějaký typ internetového připojení, ať už přes mo-
bilní data, nebo kabelový internet. Otázka je, zda 
tyto zařízení opravdu využijete, a co budete dělat 
v případě neočekávaného výpadku služeb, nebo 
poruchy zařízení.

Nabízíme odpověď. Minimální vybavení pro pro-
vedení EET transakce je v našem podání velmi 
jednoduché. Nepotřebujete nic z výše uvedeného. 
Pro používání našich EET služeb vám stačí jen 
registrace a pak jakýkoliv mobilní telefon, ze 
kterého lze posílat SMS zprávy.   

 "Služba	 Národní	 EET	 je	 veřejně	
dostupná	pro	každého	a	bez	poplatků."

S námi budete moci posílat EET transakce za 
všech okolností. Pamatovali jsme na horské chaty, 
hospůdky na růžku, na řemeslníky a všechny pod-
nikatele pracující v místech, kde není dobré pokrytí 
internetem.

SMS EET terminál lze mít zároveň připravený jako 
zálohu pro případ poruchy hlavního zařízení. 
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Návod na použití 
SMS EET terminálu
Poté co budete informováni o aktivaci svého účtu 
http://narodnieet.cz, si zvolíte svoji základní saz-
bu DPH a telefonní čísla, ze kterých chcete posílat 
SMS zprávy. Pak můžete začít SMS EET terminál 
používat. 

Na číslo, které najdete v administraci svého účtu, 
pošlete zprávu s částkou, DPH již máte přednas-
tavené. 

 Například: „EET 250“

V následující zprávě vám pošleme odkaz na  
účtenku:

SFIK: AB1234, Vase trzba byla  
v poradku zaevidovana. 
eetuctenka.cz/AB1234.  
Krasny den, Red Eggs

SFIK je 6-8mi místní kód, který svému zákazníkovi 
přepíšete na běžně vydávaný doklad. 

SFIK svým způsobem nahrazuje FIK, což je 32 
znakový návratový kód od státního systémy EET,  
a který najdete i na naší EET účtence. Díky FIK kódu 

VŠE CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE VĚDĚT O EET

se vaši zákazníci můžou později zúčastnit účten-
kové loterie pohodlněji, protože jej můžou zkopíro-
vat, a nemusí ho psát na portál daňové správy celý.
Další možnosti jak evidovat tržbu přes SMS jsou 
tyto:

Částka DPH.
Například: „250:15 100:21“

Pokud chcete použít jinou než přednastavenou  
sazbu DPH, nebo evidovat více částek s různou  
sazbou.

Částka telefon/email. 
Například: 250 777123123“

nebo „EET 250 janicka@seznam.cz“

pokud chcete být moderní, a účtenku zákazníkovi 
přeposlat na jeho email, nebo telefon.

Všechny vystavené účtenky najdete ve svém profi-
lu svého účtu http://app.narodnieet.cz. Můžete je 
použít jako podklady do účetnictví.
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Papírové 
a elektronické 
účtenky
Obecně se má za to, že účtenka musí být předaná 
na papíře, vytištěná bezprostředně po platbě. Podle 
právní analýzy kanceláře Glatzová & co., to není 
nutné.

Elektronický daňový doklad a elektronická EET 
účtenka jsou platnými doklady podle zákona. 

Mají navíc tyto výhody:

• Jsou skladné, neztratí se, nevyblednou.

• Údaje z nich lze kopírovat.

• Lze je snadno použít jako podklad pro                
účetnictví. 

• Pro jejich používání není třeba tiskárna. 

• Je možné je nekonečně krát přeposílat emailem 
nebo přes SMS. Lze je komukoliv předat jako 
internetový odkaz – sFIK.

VŠE CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE VĚDĚT O EET

Ceník
Do konce roku 2016 je pořízení SMS EET terminá-
lu zdarma. 

Později se bude zpětně účtovat cena transakce
1 Kč za transakci do 500 korun
2 Kč za transakci nad 500 Kč. 

Fakturace probíhá zpětně po dosažení výše účtu 
500 Kč, nebo jednou za čtvrt roku podle toho, co 
nastane dřív.

V bodech si ještě shrneme hlavní výhody  použití 
SMS EET terminálu:

• Nemusíte si pořizovat drahé EET systémy,   
ani tiskárnu, stačí jakýkoliv telefon.

• Nejdříve můžete začít pracovat s jednoduchou 
verzí EET pokladny a později, podle svého 
uvážení, přejít na komplexní pokladní systém.

• Máte skoro zdarma k dispozici záložní EET 
pokladnu, odolnou proti výpadkům internetu.

• SMS je dostupná i v místech, kde není do-
statečný signál pro využití datových tarifů mo-
bilních operátorů.

• Máte šanci získat slevu na dani ve výši
      5 tisíc Kč. 
 

Více se dozvíte na adrese http://eetready.cz/blog



Skupiny číselníku 
NACE
0. testovací fáze pro první vlnu: 
Listopad 2016

1. vlna: 
Prosinec 2016
– pohostinství a ubytování - CZ-NACE skupiny 55 
a 56 - včetně doplňkového prodeje občerstvení, 
konzumovaného na místě (např. kadeřnictví, fitness 
centra a pod.). Výjimku mají naopak provozovatelé 
stánků bez zázemí pro konzumaci.

2. vlna: 
Březen 2017
– maloobchod a prodej zboží - CZ-NACE skupiny 
45, 46 a 47

3. vlna: 
Březen 2018
– prodej služeb – VŠECHNY ostatní skupiny 
 s výjimkou čtvrté vlny

4. vlna: 
Červen 2018
– zbylé řemesla - CZ-NACE skupiny 13-17,
20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96
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Kdy musím začít 
evidovat tržby?
Nejdřív si zopakujme, jaké tržby se evidují 
elektronicky:

Tržby v hotovosti, ale i platební kartou, dále šekem, 
směnkou, stravenkami či jinými poukazy, kauce
a ostatní jistoty skládané některým z těchto typů 
plateb.

EET se netýká:
bankovních převodů z účtu na účet, inkasa, 
akreditivu, barterů 

Kdy se do EET musí zapojit podnikatelé:
- podle skupin číselníku NACE 

NACE je zkratka pro klasifikaci ekonomických 
činností vydávanou Evropskou komisí. 
Klasifikace CZ-NACE dle Českého statistického 
úřadu najdete na stránkách http://www.nace.cz. 
Při zřizování IČO si každý podnikatel volí, které 
činosti bude provozovat. Pokud si nejste jistí kam 
do EET patříte, je tato informace dohledatelná v 
obchodním rejstříku.

PŘÍLOHY
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1/  Formuláře pro registraci k použití SMS   
 EET terminálu
 Formuláře najdete na straně 8 - 12 tohoto e-booku.

2/  Nálepka k označení provozovny
 Stát ukládá k evidenci tržeb i povinost viditelného označení provozovny, tak aby zákazník věděl, že zde   
 probíhá elektronická evidence tržeb.

 Zde si můžete stáhnout návrh označení, pokud používáte SMS EET terminál.
   
 Nápisy jsou určeny k označení provozoven a elektronických pokladen dle zákona 112/2016 Sb. o evidenci  
 elektronických tržeb v běžném režimu.

 Nálepku najdete na straně 13 tohoto e-booku.

PŘÍLOHY















POKUD MÁTE JAKÉKOLIV DALŠÍ DOTAZY, NEVÁHEJTE NÁS  
KONTAKTOVAT. 

HELLO@REDEGGS.CZ
+420 775 448 710
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