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Standardní postup – ET běžným způsobem 
Podnikatel: 

 před přijetím tržby odešle prostřednictvím internetu na příslušnou webovou adresu 

finanční správy datovou zprávu obsahující údaje o evidované tržbě (zejména celková 

částka a čas přijetí tržby s přesností na sekundy) a další požadované údaje 

 odeslání zajišťuje příslušný SW na pokyn prodávajícího (dotyk příslušného tlačítka apod.) 

 žádná obdoba SK virtuálnej pokladnice; ani u ET ve zjednodušeném režimu nelze ručně 

zadat přes daňový portál apod. – vždy je třeba speciální software zajišťující: 

 odeslání datové zprávy, 

 přijetí odpovědi serveru finanční správy (součástí odpovědi je FIK vygenerovaný 

zařízením správce daně) popř. chybové zprávy, 

 vygenerování účtenky s FIKem a možnost jejího tisku či jiného způsobu vystavení 

 odesílají se údaje o každé jednotlivé tržbě – např. host zaplatí útratu v restauraci, tak se 

údaje z jednoho účtu musí odeslat nejpozději při přijetí platby v hotovosti nebo nejpozději 

při provedení úhrady kartou. Údaje lze odeslat i předem – např. nejprve je odeslána datová 

zpráva, poté je vytištěna účtenka  s náležitostmi dle ET a teprve následně je účet zaplacen 

 údaje mohou být např. ručně zadány do aplikace v mobilním telefonu, mohou být do 

aplikace pro ET automaticky načteny z pokladního systému apod. 

 po odeslání zprávy v nastavené době odezvy (tato musí být nastavena nejméně na 2s) 

přijde elektronicky podepsaná odpověď ze serveru finanční zprávy obsahující tzv. FIK 

(fiskální identifikační kód), což je série znaků jedinečná pro každou zaevidovanou tržbu - 

může vypadat např. takto: 
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03 

 SW pro ET zpracuje přijatou zprávu a je schopen vystavit účtenku obsahující předepsané 

údaje včetně FIK 

 

Kupující: 

 nemá povinnost převzít účtenku 

 má možnost na daňovém portálu (např. www.daneelektronicky) v sekci Elektronická 

evidence tržeb ověřit platnost účtenky (po zadání cca 16 míst FIKu a dalších údajů) či 

nahlásit nevydání účtenky 

 možná bude spuštěna i účtenková loterie (jaro 2017) 

 

Význam pro stanovení základu daně: 

 v Chorvatsku nejméně rok přijaté údaje dále vůbec nezpracovávali 

 v ČR? 

 žádná přímá vazba na základ DPFO či DPPO ani na DPH není a ani být nemůže 

 rozhodující je tržba, nikoli výnos. Např. hotelu je ve 12/2016 kartou uhrazeno ubytování 

na rok 2017 – nutno zaevidovat nejpozději v okamžiku, kdy zákazník kartou zaplatil 

(nikoli v okamžiku odepsání peněz z jeho účtu ani při připsání peněz na účet hotelu) 

 evidenci podléhá vždy celková částka příslušné tržby, i když je předmět daně jen její část, 

např.: 

 autobazar prodá za 120, z toho je jeho odměna (předmět DP) 10 – evidovat má 120 

 ubytovatel jednou platbou přijme platbu za ubytování (předmět DP) + místní poplatek 

(není předmětem DP) – zaevidovat může celou platbu 

 u DPH nemusí být vůbec žádná vazba na DPPD 

 odeslaná zpráva o zaevidované tržbě není podáním (§ 18/3) 

 

http://www.daneelektronicky/

