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Kniha čtenáře průřezovým způsobem provádí základními aspekty elektronické evidence tržeb 
(„EET“), aby osvětlila, jaké jsou její principy, kdo má povinnost evidovat a kdy mu tato povinnost 
vzniká, jaké tržby se evidují (příp. neevidují), jaké údaje se v rámci evidence odesílají, jak lze údaje 
opravit apod. Kniha tak podává základní přehled, který jistě usnadní orientaci v této zcela nové 
problematice.  

Autoři v textu dávají do konkrétních souvislostí citace z důvodové zprávy k zákonu o evidenci 
tržeb zpracované Ministerstvem financí ČR, která je důležitým dokumentem podrobněji 
vysvětlujícím koncepci EET i záměr jednotlivých ustanovení zákona, spolu s metodikou vydanou 
pro praktickou aplikaci zákona Finanční správou ČR.  

Kniha byla dokončena těsně po spuštění první fáze, praktické zkušenosti i metodické výklady 
podávané Finanční správou ČR se tedy budou jistě dále vyvíjet. Zvolený koncept spojený s 
vybranými praktickými příklady tak může pomoci nasměrovat čtenáře do oblastí, které se ho 
týkají a jejichž vývoj by měl dále sledovat. Postupně totiž spatří světlo světa další podrobnější 
metodické informace Finanční správy ČR, zaměřené na konkrétní obchodní modely či oblasti 
podnikání (jako už dnes existují pro stravovací provozy, obchodování prostřednictvím internetu 
a podobně).  

Přínosem publikace je i propracovaná technická část popisující parametry a způsob 
komunikace pokladních zařízení se systémy Finanční správy ČR, prostřednictvím kterých 
evidence tržeb probíhá. Zároveň zde lze najít praktická doporučení z hlediska přístupu do 
systému, ověřování, jak se tržby v systému zaevidovaly, i vodítka pro výběr zařízení a softwaru 
potřebného pro provádění evidence.  

Pro daňové odborníky budou zajímavé procesní souvislosti EET včetně inspirace, jak přistoupit 
k přípravě žádosti o závazné posouzení, postupy při prokazování správnosti evidence 
s nastíněním práv a povinností daňových subjektů i správců daně, pravidla provádění kontrol 
a informace o možných sankcích při porušení povinností a souvisejících řízeních. Závěrečná 
informace o doprovodných zákonech upozorní na snížení sazby DPH u stravovacích služeb a ukáže 
na způsobu výpočtu slevy na dani z příjmů, za jakých okolností podnikatel tuto slevu získá. 

 

V Praze dne 6. 2. 2017 

Autorka recenze působila na Ministerstvu financí ČR a stála u zrodu EET. 

 


