
Aktuálně k EET 

Metodika GFŘ k evidenci tržeb z 31.8.2016 stále nebyla aktualizována, ačkoli na oficiálních stránkách 

finanční správy www.etrzby.cz se v minulých dnech objevily některé zásadní informace, které 

metodiku nejen doplňují, ale částečně i mění (aniž by o těchto skutečnostech byla uvedena zmínka 

v novinkách serveru www.etrzby.cz). Jedná se o: 

 informaci k online platbám (např. platby kartou přes internet) 

 metodickou pomůcku pro zatřídění činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence 
tržeb, která řeší především činnosti zatříděné dle NACE do kódu 56 pohostinství a stravování 
resp. řeší odlišení těchto činností od maloobchodu (o maloobchod, u kterého se bude uplatňovat 
evidence tržeb povinně v druhé etapě od 1.3.2017, se jedná např. v případě prodeje nápoje 
v uzavřené lahvi či plechovce, i když se jedná o prodej v restauraci). 

 

EET a platby přes platební brány 

Jedním ze základních způsobů plateb, které podléhají evidenci tržeb jsou platby kartou. Zákon o 
evidenci tržeb v této věci upravuje evidovanou tržbu jako platbu provedenou: 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím 
příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. 

K dané věci se poměrně nepřesně vyjadřuje metodika k evidenci tržeb GFŘ v. 1.0 z 31.8.2016, která 
nebyla dosud aktualizována a která uvádí: 
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 ZoET splňuje platba poplatníkovi, která je 

uskutečněna  
a) v hotovosti,  

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím 

příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky se jedná o karetní transakce, bez 

ohledu na to, zda se jedná o debetní, kreditní či předplacené bankovní karty),  

Platební brána - Paypal, PayU, PaySec, Google Checkout, Click2Pay - (služba, která umožňuje 

uskutečnit platbu plátce podnikateli za zboží nebo službu na internetu) se chová obdobně jako platba 

on-line kartou a podléhá evidenci tržeb. V prostředí platební brány v podstatě probíhá pouze 

autorizace a zúčtování transakce. Platbu přijímá prodejce zboží nebo služby, a pokud se u něho jedná 

o příjem z podnikání, bude účtenku vystavovat a údaje o příslušné tržbě posílat Finanční správě on, 

nikoliv provozovatel platební brány.   

Metodika k evidenci tržeb však byla nepřímo pozměněna informací Online platby (Bezhotovostní 
platby při on-line nákupech na internetu). Tato informace připouští (narozdíl od metodiky z 
31.8.2016), že při platbách prostřednictvím platebních bran může nastat situace, kdy příkaz k platbě 
kupující nedává prostřednictvím obchodníka, kterému je platba určena - tato tržba potom evidenci 
tržeb nepodléhá. Žádné praktické příklady však metodika neuvádí a je tedy na podnikateli, aby si 
obhájil, zda při platbě kartou přes platební bránu byl či nebyl dán příkaz prostřednictvím obchodníka. 
Případně může (za poplatek 1 tis. Kč) podnikatel požádat finanční úřad o závazné posouzení, zda 
platba v daném případě podléhá či nepodléhá evidenci tržeb. 
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Informace se také vyjadřuje k otázce nejpozdějšího okamžiku evidování tržby - tímto okamžikem 
nemůže být např. až okamžik vyřízení objednávky, ale nejpozději okamžik provedení platby. 

Příklad 

 e-shop 1.3.2017 v 00 hod 10 min potvrdí objednávku zákazníka 

 zákazník je v nákupním koši e-shopu přesměrován na platební bránu a prodtřednoctvím e-shopu 
je provedena platby 1.3.2017 v 00 hod 11 min 

 e-shop se provedení úhrady dozví 1.3.2017 v 05 hod 10 min 

 e-shop 1.3.2017 v 10 hod 20 min expeduje objednané zboží 

 2.3.2017 v 15 hod zákazník převezme zboží 

 5.3.2017 v 08 hod 05 min je kupní cena připsána na účet e-shopu 

V uvedeném příkladu musí být účtenka vystavena nejpozději 1.3.2017 v 00 hod 11 min, např. při 
potvrzení objednávky v 00 hod 10 min a následně může být např. přiložena k odesílanému zboží 
(tento způsob se ve smyslu výkladu GFŘ považuje za splnění podmínky vystavit zákazníkovi účtenku. 
Před provedením platby by však bylo vhodné, aby zákazník měl účtenku k dispozici již v elektronické 
podobě (byť tento požadavek informace GFŘ neobsahuje). 

 

Pomůcka k zahájení EET u strvování, pohostinství, dodání potravin a nápojů apod. 

Podle metodiky GFŘ k evidenci tržeb z 31.8.2016 se u tržeb z činností zatříděných dle klasifikace 

NACE do kódu 56 stravování a pohostinství povinně uplatňuje evidence tržeb: 

 od 1.12.2016, pokud se v daném případě jedná ve smyslu DPH o poskytnutí služby – např. 

podávání pizzy určené ke konzumaci v pizzerii (u stolu s obsluhou, na talíři atd.) 

 od 1.3.2018, pokud se v daném případě jedná ve smyslu DPH o dodání zboží – např. pizza do 

krabice s sebou. 

Pokud by se jednalo např. o: 

 činnost zatříděnou jako maloobchod (např. prodej pečiva v obchodu s pečivem, které 

provozovatel obchodu nevyrábí, tj. nakupuje jej od pekárny)…zde se evidence tržeb povinně 

uplatňuje od 1.3.2017 

 činnost zatříděnou jako výroba (např. prodej vlastního pečiva v podnikovém obchodu 

s pečivem)…zde se evidence tržeb povinně uplatňuje až od 1.3.2018. 

Uvedený princip přebírá a dále rozpracovává nově na serveru www.etrzby.cz zveřejněná (ovšem nijak 

nedatovaná, nikým nepodepsaná) pomůcka „Stravování - Obchodní modely a situace, při nichž 

dochází k prodeji potravin“. 

Např. pizza může být poskytována např.: 

 v obchodním centru a zákazníci si ji mohou sníst u stolu, který je v režii pizzerie (potom se jedná o 

službu a tedy o 1. etapu EET od 1.12.2016) 

 obchodním centru a zákazníci si ji mohou sníst u stolu, který je v režii obchodního centra (potom 

se jedná o dodání zboží a dle GFŘ až o 3. etapu EET od 1.3.2018) 

 v obchodním centru a zákazníci si ji mohou sníst „na stojáka“ u stolu bez židlí, který je v režii 

pizzerie (potom se dle GFŘ také jedná o dodání zboží a tedy o 3. etapu od 1.3.2018; zřejmě však 

jen za předpokladu podání pizzy na tácku a nikoli na nádobí). 
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Pomůcka sice uvádí řadu příkladů, nelze ji však doporučit používat bezhlavě. Ponechme stranou 

absurditu zákona o evidenci tržeb jako celku a absurditu výkladu GFŘ (ze kterého pomůcka vychází), 

že tržby za činnosti patřící do kódu NACE 56 stravování a pohostinství patří do 1. či 3. etapy podle 

toho, zda se ve smyslu DPH jedná o službu či o dodání zboží.  

Přijmeme-li rozlišování činnosti dle NACE 56 stravování a pohostinství na poskytování služeb a dodání 

zboží ve smyslu DPH, tak je třeba tyto činnosti odlišit. Pomůcka se zabývá např. i „zázemím“ pro 

poskytování stravovacích služeb a např. vybavení provozovny stoly bez židlí („na stojáka“) není dle 

pomůcky důvodem podřazení stravování do služby (uplatní se tedy dle GFŘ až 3. etapa evidence tržeb 

od 1.3.2016). Na druhou stranu, i konzumace „na stojáka“ službou dle pomůcky být může, např. 

v případě poskytování jídla na nádobí (nikoli tedy na tácku).  

Problémem není pouze dělení činností dle NACE 56 stravování a pohostinství na poskytnutí služby a 

dodání zboží ve smyslu DPH, ale také např. odlišení těchto činností od maloobchodu NACE 47 (2. 

etapa od 03/2017). Např. nápoje k okamžité spotřebě spadají do NACE 56 (a dle GFŘ tedy spadají do 

1. či 3. etapy podle toho, zda se jedná o službu či dodání zboží ve smyslu DPH) a v této souvislosti 

vymezuje pomůcka rozlévaný nápoj – např. jako otevřenou láhev s brčkem. Nápojem k okamžité 

spotřebě je i pivo do džbánu, ale zde pomůcka potvrzuje, že jde o dodání zboží ve smyslu DPH a tudíž 

dle GFŘ až o 3. etapu od 1.3.2018. 

Pokud se Vám podaří pomůckou „prokousat“ až na její konec, čeká Vás pěkný příklad (zřejmě ze 

života státního úředníka): 

Hlídání dětí 

Při vyzvednutí dětí je poplatníkem (chůvou) nabídnuto pití např. káva, čaj, voda osobě, která 

vyzvedává dítě (zákazník). V bytě chůvy (provozovna) není vymezen prostor pro konzumaci (je zde 

sedačka a konferenční stůl). 

NACE 56 – dodání zboží (3. etapa od 03/2018): Při vyzvednutí dětí je poplatníkem (chůvou) nabídnuto 

pití např. káva, čaj, voda osobě, která vyzvedává dítě (zákazník). V bytě chůvy (provozovna) není 

vymezen prostor pro konzumaci (je zde sedačka a konferenční stůl). 

 

S evidencí tržeb se můžete podrobně seznámit v cca 5hodinové zvukové nahrávce, kterou jsme pro 

Vás aktuálně připravili – více informací zde. 
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Těšíme se na setkání s Vámi na některé z následujících přednášek: 

“Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví“ 

Praha 9.12.2016 (JIŽ OBSAZENO) a 26.1.2017 (NOVĚ VYPSANÝ TERMÍN) 

Brno 20.1.2017 

 

„Aktuálně k DPH“ 

Praha 29.11. a 12.12.2016 

Brno 19.1.2017 

 

„Daňové novinky“: 

Praha 30.11. (již OBSAZENO), 19.12.2016 a 9.1.2017 

Plzeň 6.12.2016 

Brno 15.12.2016 

Zlín 12.1.2017 

 

K objednání můžete využít objednávkový formulář. Objednávky pro více než čtyři účastníky na jeden 

seminář zasílejte prosím na behounkovaingrid@volny.cz – poskytneme Vám slevu 10 % pro každého 

účastníka. Na uvedený e-mail prosíme zasílejte také objednávky přednášky v Praze 29.11. (Aktuálně 

k DPH) a v Plzni 6.12.2016 (Daňové novinky). 

 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 

 

 

 

Krásné dny přejí 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         22.11.2016 

         www.behounek.eu 

                   FACEBOOK O DANÍCH 
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