
Připravte se na EET

Podnikatel bude povinen tržby online evi-
dovat u správce daně a vystavit specifickou 
účtenku obsahující nové náležitosti.

 • Povinnost se vztahuje na všechny 
podnikající fyzické osoby a právnické 
osoby.

 • Evidenci podléhají všechny tržby 
pocházející z podnikatelské činnosti, 
které byly uhrazeny v hotovosti, platební 
kartou, šekem, směnkou či jinými 
obdobnými způsoby např. stravenkou.

Kdy musíte být připraveni na EET?

 • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací 
a stravovací služby,

 • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – 
maloobchod a velkoobchod,

 • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní 
činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například 
svobodná povolání, doprava, zemědělství,

 • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná 
řemesla a výrobní činnosti

Jak se připravit na EET

 • Na EET se musí připravit skoro každý kdo 
přijímá platby jinak než bezhotovostně 
na účet.

 • EET vyžaduje úpravu všech pokladních 
systémů (online komunikace s finanční 
správou).

 • Příprava na EET vyžaduje revizi 
prodejních kanálů, platebních metod 
a distribuce zboží. Pro každou kombinaci 
je nutné zvážit její případné dopady.

 • EET ovlivňuje vzhled a náležitosti účtenek.

Připravte se na EET
srpen 2016

Elektronická evidence tržeb je nová zákonná 
povinnost dopadající na vybrané podnikatelské 
sektory již od 1. prosince 2016.
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Pro koho je seminář určen
Seminář je určen pro všechna oddělení 
na která bude EET mít dopad: 

 • Finance (daně, metodika, controlling);

 • Obchod (logistika, prodejny, eshop);

 • IT;

 • Okrajově marketing.

Organizace

 • Seminář je možné uspořádat v prostorách 
Vaší společnosti nebo v naší kanceláři.

 • Trvání semináře je zhruba 2 hodiny.

 • Libovolný počet účastníků 
(doporučujeme do 10).

 • Za Deloitte se běžně účastní 
2 profesionálové (jeden odborník 
z daňového oddělení a jeden odborník 
z technologického týmu).

Další služby při zavádění EET
Po absolvování semináře Vám jsme 
schopni pomoct s metodickou i technolo-
gickou částí samotné implementace EET 
ve Vaší společnosti.

Připravte se na EET

V průběhu i na konci  
vždy počítáme prostorem 
na Vaše otázky. Průběh 
a obsah semináře je 
možné upravit dle 
požadavků klienta.

Chcete nastartovat diskuzi o EET 
ve Vaší společnosti?
Nabízíme Vám unikátní seminář, který vám 
pomůže zahájit diskuzi o přípravě na elek-
tronickou evidenci tržeb ve vaší společ-
nosti a o jejích dopadech do každodenních 
procesů.

Cílem tohoto zhruba 2 hodinového setkání, 
připraveného na míru Vaší společnosti, 
je seznámit všechna dotčená oddělení se 
základy problematiky EET, poukázat na roz-
sah a dopady EET do procesů a systémů 
Vaší společnosti na obecných i konkrét-
ních příkladech. Zároveň zodpovíme Vaše 
dotazy.
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Obsah semináře
v rámci semináře Vás seznámíme 
s následujícími oblastmi:

1. Obecné představení problematiky 
EET (zákon, důvody, výklad a co to 
vlastně znamená).

2. Technická část (prostředí, režimy 
komunikace, klíče, vyměňované 
údaje).

3. Návrh jak by společnost měla 
postupovat při přípravě na EET.

4. Analýza a indikace dopadů 
zavedení EET do jednotlivých 
prodejních kanálů Vaší společnosti.


