
Průvodce technickým řešením EET 

Evidence tržeb se neobejde bez určitého technického vybavení, a to ani v případě evidence tržeb ve 

zjednodušeném režimu. Ukážeme si několik možných technických řešení, která nabízí současný trh. Jedná se o 

výběr, na trhu lze nepochybně nalézt i jiná řešení a do budoucna se bude nabídka jistě rozšíří a také ceny by 

mohly klesnout. Představená řešení mapují nabídku trhu, nikoli jejich funkčnost, uživatelskou přívětivost, 

technickou podporu apod. 

Software 

Evidence tržeb se neobejde bez software, a to software pro evidenci tržeb speciálně připraveného. Stát tento 

software neposkytuje ani nijak negarantuje, po podnikatelích ovšem funkční software vyžaduje a případné 

problémy si bude muset podnikatel řešit s dodavatelem. SW pro provoz ET - musí umět zadání povinných údajů 

odesílaných na server finanční správy a zadávání údajů o jednotlivých tržbách, tvorbu PKP (podpisový kód 

poplatníka) a BKP (bezpečnostní kód poplatníka), příjem odpovědi ze serveru finanční správy a vystavení 

účtenky s BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a v on-line režimu FIKem (fiskální identifikační kód) popř. v off-line 

režimu s PKP (podpisový kód poplatníka). Stát nepřipravil ani prostředí pro jednorázové odeslání účtenky; 

přitom se jedná o velice jednoduché řešení, výjimečně lze však prostředí pro on line odeslání účtenky objevit. 

Volba software závisí do značné míry na zvoleném pokladním zařízení resp. na jeho operačním systému. 

Pokladní zařízení určená přímo pro EET jsou totiž nabízena s již nainstalovaným software a potom není software 

nutné samostatně pořizovat. Pokud bude pro evidenci tržeb využíván mobilní telefon, tablet či počítač, je 

pořízení software nutností. Může se jednat o jednoduchý software určený přímo pro evidenci tržeb, pro 

Android jsou nabízeny např.: 

 ePokladna (www.vodafone.cz) – měsíčně bez dph verze Mini 149 Kč, Standard 248 Kč a Komplet 347 Kč (do 

28.2.2017 zdarma) 

 kasafik (www.kasafik.cz) – verze Free bezplatná, verze Klasik jednorázově za 3.999 Kč + dph 

 papaya (www.papayapos.com) - verze Mini pro 1 tablet resp. telefon měsíčně za 390 Kč + dph 

 cink (www.cinkeet.cz) – měsíčně od 130 Kč + dph 

 dotykačka (www.dotykacka.cz) – verze Snadno měsíčně 289 Kč + dph 

Pro Android, iOS i Windows je nabízen např. SW:  

  neopokladna (www.pokladnapodnikatele.cz) měsíčně 290 Kč + dph (v době mimo sezónu lze platit jen 

sezónní spánek) 

 Kate Tábor (katetabor.cz) nabízí za jednorázový licenční poplatek  899 Kč bez dph a aplikaci LILKA pro 

Android, Windows a Apple (iOS) resp. za 1500 Kč bez dph aplikaci ANETCA pro PC s Windows 

Pro Windows je nabízen např. SW:  

 wpos (www.posy.cz) – měsíčně od 390 Kč + dph (PC Microsoft Windows 7 nebo vyšší, tablet Microsoft 

Windows 8.1 nebo vyšší) 

 presto (www.presto-pokladny.cz) – verze Free zdarma, Profi měsíčně za 490 Kč + dph (Microsoft Windows 

XP / Vista / 7 / 8, Microsoft .NET verze 4.0) 

 profikasa (www.profikasa.cz) – do 31.12.2017 zdarma, pro  Windows 7 a vyšší 

 SW EET Maloobchod 2016 za jednorázový poplatek 2500 Kč + dph  

K jednotlivým zařízením nabízí SW např.: 

 Elektronická pokladna T-Mobile (www.t-mobile.cz) měsíčně bez dph za 156 Kč ke kalkulačce, za 295 Kč k 

přenosné tiskárně a za 395 Kč k terminálu, kase či tabletu 

 eet1SW (www.eet1.cz) měsíčně bez DPH za 399 Kč 

 některá pokladní zařízení jsou nabízena za jednorázovou cenu zahrnující i SW popř. s možností tarifu 

zdarma (viz dále k některým zařízením) 

EET je resp. bude také součástí účetních a podnikových systémů, např. jde o: 

 ekonomický a účetní systém harmonik (www.harmonik.cz) -startovní verze zdarma; nabízí i (on line 
odeslání účtenky) 

 účetní resp. podnikový software Abra flexibee (www.flexibee.eu) resp. Abra Gen (www.abra.eu) 

http://www.harmonik.cz/elektronicka-evidence-trzeb-eet-online
https://www.vodafone.cz/podnikatele/specialni-sluzby/epokladna/
http://www.kasafik.cz/
http://www.papayapos.com/
http://www.cinkeet.cz/
https://www.dotykacka.cz/aplikace-dotykacka/
http://www.pokladnapodnikatele.cz/
http://katetabor.cz/mobilni-aplikace/
http://www.posy.cz/
http://www.presto-pokladny.cz/
http://www.profikasa.cz/
http://www.arrowsys.cz/kategorie/13-elektronicka-evidence-trzeb-windows-android-apple.aspx
https://www.t-mobile.cz/etrzby
https://www.eet1.cz/
http://www.harmonik.cz/eet
http://www.harmonik.cz/elektronicka-evidence-trzeb-eet-online
http://www.harmonik.cz/elektronicka-evidence-trzeb-eet-online
https://www.flexibee.eu/
https://www.abra.eu/informacni-systemy/erp-system-abra-gen


 účetní systém Money S3 (eet.money.cz), s možností propojení na bezplatnou aplikaci pro EET Profi účtenka 
(pro iOS, Android a windows 10) 

 pro restaurace, kavárny, bary a terasy je nabízena aplikace iKelp POS Mobile (www.ikelp.com) 

 jako součást prodejních systémů nabízí např. www.pvasystems.cz  
 

Hardware 

Některá softwarová řešení evidence tržeb (viz výše) se objedou bez speciálního hardware a lze je provozovat 

např. na mobilním telefonu, tabletu, PC či jiném pokladním zařízení s příslušným operačním systémem. Je však 

třeba počítat s tím, že starší verze operačních systémů nejsou často podporovány. 

Pokladní zařízení jsou často nabízena spolu se SW pro EET. Tato řešení usnadňují pořízení a jsou jistou zárukou 

funkčnosti celého systému. Opatrnosti je třeba u zařízení „připraveno na EET“ – tato zařízení SW pro provoz 

EET automaticky nezahrnují a je nutné jej pořídit samostatně (pochopitelně se musí jednat o SW kompatibilní 

s daným pokladním zařízením). 

 

Z nabídky pokladních zařízení pro elektronickou evidenci tržeb lze namátkou vybrat o: 

 Komplet KASA FIK ORANGE s pokladní aplikací (5.5′ dotykovou obrazovkou, 3G, WiFi, Bluetooth) – bez dph 
7999. V místě s wifi není třeba nic dalšího, jinak je třeba libovolné mobilní datové připojení. Terminál pro 
platební karty je třeba pořídit samostatně 

 
 

 ELZAB K10 v provedení GSM nebo wifi (www.centrumpokladen.cz) – jednorázově včetně SW bez dph za 
9990 Kč 
 

 

 Mobilní pokladní zařízení s GSM (vyrábí se i varianta wifi) včetně možnosti platby kartou FISKAL Pro 

VX675 - jednorázově včetně SW řešení Fiskal Pro bez dph za 12987 Kč (www.starpokladny.cz) nebo za 

12990 Kč (www.fiskalpro.cz) 

 

http://eet.money.cz/blog/money-s3-nabizi-nekolik-reseni-pro-eet
http://profiuctenka.cz/
http://www.ikelp.com/cz
http://www.pvasystems.cz/produkty
http://www.centrumpokladen.cz/pokladna-elzab-k10-gsm-eet/?style=pokladny
http://www.starpokladny.cz/produkt/platebni-terminal-675-gsm-baterie/
http://www.fiskalpro.cz/


 Tiskárna Amax + software pro Android či iOS – jednorázově za 4 890 Kč + dph (www.kasamax.cz) 

 

Přehled pokladen Amax (www.kasamax.cz) 

 
 

 Komplet free storyous – malý tablet se stojánkem + malá bluetooth tiskárna jednorázově bez dph za 7490 

Kč + zdarma tarif free 

 

 Komplet dotykové pokladny 10‘ a tiskárna smartpokladna bez dph za 9990 Kč + např. SW Basic 

(jednorázově za 4990 Kč nebo měsíčně za 290 Kč) 

 
 

 

 

 

 

http://www.prodejpokladen.cz/home/92-eet-pokladna-mini.html?_ga=1.159971325.1911932719.1477770973
http://www.dotykovepokladny.cz/
http://www.storyous.cz/
http://www.smartpokladna.cz/


 Pokladny Elcom, např.: 

 
 Pokladny www.vectron.cz, např. pokladna POS ColorTouch II s tiskárnou a VPOS SW za 49900 Kč 

 
 sety www.eet1.cz – např. set tabletu a mobilní tiskárny Set2 bez dph za 13220 Kč + měsíčně 399 Kč nebo 

set tabletu a nepřenosné tiskárny Set1 za 9090 Kč + měsíčně 399 Kč 

 
 sestava profikasa (www.profikasa.cz) bez dph za 14.900 Kč (miniPC s windows 10, dotyková obrazovka 16‘, 

tiskárna, klávesnice, čtečka EAN. Instalace na prodejně); nezahrnuje SW 

 

 

 

 

http://eet-elcom.cz/etrzby-reseni/
http://www.vectron.cz/
http://www.eet1.cz/
http://www.profikasa.cz/


 Stacionární pokladna Standard mini (www.pokladnapodnikatele.cz) – jednorázově včetně SW za 4990 Kč 

(wifi) resp. 5490 Kč (GPRS): 

  
 O2 komplet tablet + platební terminál + tiskárna (www.o2.cz) bez dph za 4995 Kč + měsíční poplatek za 

licenci k aplikaci eKasa včetně mobilního připojení v závislosti na měsíčním objemu plateb kartou (499 Kč 

při objemu do 50 tis. Kč, 250 Kč při objemu 50 až 100 tis. Kč a zdarma při objemu nad 100 tis. Kč). Poplatek 

za platby kartou má údajně činit 0,99 %. 

 
 T-mobile (www.t-mobile.cz) ke službě elektronická pokladna (viz výše k SW) nabízí (bez dph) EET kalkulačku 

za 6995 Kč, platební terminál za 12995 Kč, kasu za 13995 Kč a přenosnou tiskárnu za 2995 Kč 

  
 Vodafone nabízí ke službě ePokladna (viz výše k SW) např. přenosnou tiskárnu bez dph za 4444 Kč 

 

 

 Průvodce vybranými pokladními zařízeními od Makro na: www.makro.cz 

 Průvodce technickým řešením od Asociace malých a středních podnikatelů na www.eltrzby.cz 

 

http://www.pokladnapodnikatele.cz/eshop/pokladny/pokladna-standard-mini/
http://www.o2.cz/podnikatel/elektronicka-evidence-trzeb/
https://www.t-mobile.cz/etrzby
http://www.makro.cz/sluzby-pro-podnikani/elektronicka-evidence-trzeb
http://www.eltrzby.cz/cz/technicke-reseni

