
Odklad elektronické evidence tržeb do 1.1.2023 
(aktuální informace k datu 10.11.2020) 

 

Vážení uživatelé softwaru SAVARIN, 

 

ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 
137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 
2020. 

Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 jak 
pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a 
ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. 
Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb 
spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu 
evidence tržeb. 

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci 
daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační 
oznámení. Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních 
údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu). 
Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a 
potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období, tedy v období 
od 1. července 2022 do 31. prosince 2022.  

Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o 
evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci i přes výše uvedené úlevy chtějí tržby 
evidovat, nic jim v tom nebrání. Nicméně i pro tyto poplatníky platí, že evidence tržeb před 1. lednem 
2023 je čistě na dobrovolné bázi. Z EET se poplatníci nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování 
tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit. 

Pokud zvážíte, že nechcete své tržby do systému EET zasílat, uvádíme níže návod, jak v SW Savarin 

EET dočasně vypnout. V rámci opětovného spuštění EET k 1.1.2023 bude nutné předem ověřit 

platnost Vašeho EET certifikátu (certifikát má platnost 3. roky, a po skončení platnosti je nutné 

vygenerovat nový EET certifikát). 

 

SW Pokladna: 

V Konfigurace – EET elektronická evidence tržeb klikněte na Oprava. Poté změňte datum zahájení na 

01.01.2023. Ostatní údaje neměňte, aby nedošlo po datu zahájení k potížím se zasíláním tržeb do 

EET! Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit. 



 

V pokladně je ale také možné používat více firem pro odesílání do EET (např. kuchyni provozuje jiný 

subjekt než bar). V tom případě je nutné posunout datum zahájení u všech firem. V případě, že více 

firem používáte, bude políčko Více DIČ pro EET na pokladně? zaškrtnuto (viz obr.). 

 

Kliknutím na tlačítko Firmy, se dostanete k editaci jednotlivých firem (viz obr.). 



 

Klinutím na tlačítko Vybrat se dostanete do následujícího dialogového okna, kde opět nastavíte datum 

zahájení odesílání. 

 

Pokud nechcete odesílat tržby do EET, je nutné nastavit zahájení odesílání ve všech firmách. 

 

 

SW Recepce: 

V Nastavení – Konfigurace - EET elektronická evidence tržeb klikněte na Oprava. Poté změňte datum 

zahájení na 01.01.2023. Ostatní údaje neměňte, aby nedošlo po datu zahájení k potížím se zasíláním 

tržeb do EET! Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit. 



 

 

 

 

Zasílání těchto informačních materiálů můžete kdykoliv odhlásit na emailu obchod@savarin.cz 

 

 

Váš tým SAVARIN 

  

 

Cominn s.r.o., Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín, tel: +420 577 925 407, email: servis@savarin.cz 
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