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hlavně ty správné informace. Není potřeba se hned zavalit desítkami
stránek ministerské metodiky, ale nepomůžou vám ani nahodilé
a příliš stručné články.
Já a moji kolegové jsme proto sepsali tuto příručku. EET se zabýváme
už od začátku roku 2016 a v příručce popisujeme naše poznatky
a zkušenosti. Najdete v ní všechno podstatné o tom, kdo musí mít
EET, jak se správně zaregistrovat nebo co všechno máte uvádět na
účtenkách.

Ing. Zdeněk Palla,
expert na EET,
Solitea Česká republika
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Kdo musí mít EET

Pokud přijímáte platby, které spadají do EET (např. hotovost), musíte se do elektronické
evidence zapojit. Jestliže vám zákazníci platí výhradně platbami, které do EET
nespadají, elektronickou evidenci mít nemusíte.

(on-line i přes terminál)

stravenky, poukazy

převod na účet

šeky, směnky

Prodejci sladkovodních ryb v období od 18. do 24. prosince.
Nevidomí a hluchoslepí podnikatelé, kteří nezaměstnávají pracovníka bez
zdravotního postižení.

platební karta

hotovost

Kdo má z EET výjimku

inkaso

Provozovatelé veřejných toalet.
Provozovatelé sociálních služeb.
Podnikatelé, kteří prodávají prostřednictvím automatů.
Obce, příspěvkové organizace (typicky školy či nemocnice) a státní instituce.

3 způsoby evidence

Koho se EET týká ve 3. a 4. vlně
Obě vlny EET začínají společně 1. května 2020.

Řemeslníci

Osobní služby

Instalatéři, zedníci, stavitelé,

Kadeřnice, kosmetičky

hodinoví manželé

pedikérky, maséři

Bílé límečky
Právníci, architekti,

Doprava
Dopravci, autoservisy

konzultanti, účetní

Kultura, vzdělávání,
a zábava

Výrobci

Organizátoři kulturních akcí,

Zemědělci, zpracovatelé

lektoři, cestovní kanceláře

potravin, výrobci zboží,
rukodělní výrobci

Zdravotníci

1

Běžný režim
Běžný režim je základní a spadají do něj všichni, kdo nesplňují podmínky pro
ostatní režimy. Při tomto režimu potřebujete připojení na internet a tržbu
ihned po přijetí odešlete na finanční správu.

Lékaři, zubaři, veterináři

Zjednodušený režim
Občerstvení
s sebou

2

Prodejci občerstvení do ruky

Všechna ostatní povolání,
která přijímají hotovost 
a neevidovala v 1. a 2. vlně

internet, můžete požádat o zařazení do zjednodušeného režimu. Sice

musíte na pokladně vystavovat účtenky, ale stačí, když je do EET odešlete jednou za 5 dní. Pokladnu tedy přenesete do místa, kde je internet,
a tam účtenky hromadně odešlete.

či s sebou

Ostatní

Pokud máte provozovnu v místě, kde není dostupný ani mobilní

3

Zvláštní režim (neoficiálně off-line EET)
Tento režim je novinkou 3. a 4. vlny EET. Nejmenší podnikatelé nemusí mít
pokladnu s připojením na internet, ale mohou ručně vypisovat doklady,
které zdarma dostanou od finančního úřadu. Žádosti o zvláštní režim
schvaluje finanční správa od 1. února 2020.
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Podrobnosti ke zvláštnímu režimu

6

Při evidování ve zvláštním režimu nemusíte odesílat údaje o tržbách v reálném čase,
takže nepotřebujete připojení k internetu. Místo tisku účtenek s kódem FIK a BKP ručně

7
V žádosti doložíte, že splňujete všechny
tři podmínky. Podnikatelé, kteří do EET

vyplňujete předtištěné účtenky z bločků, které si zdarma vyzvednete na finančním

spadají nově, oznámí i údaje o svých

úřadě. Na finanční úřad navíc musíte každého čtvrt roku podat takzvané oznámení

provozovnách.

o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. To vyplňujete:

Po odeslání žádosti finančnímu úřadu
mají úředníci 30denní lhůtu na posouzení

ideálně do tiskopisu od ministerstva financí,

vaší žádosti. Takže buďte připravení i na

nebo do svého vlastního dokumentu, který vytvoříte na počítači a který musí
být podobný tomu ministerskému,

variantu, že vám úředníci off-line EET
nepovolí a vám nezbyde než rychle najet
na klasickou on-line evidenci.

nebo údaje pošlete elektronicky přes datovou schránku.

Jak získat povolení pro zvláštní režim
Abyste mohli evidovat ve zvláštním režimu, potřebujete povolení od finančního úřadu.
To získá:
poskytovatel zdravotních služeb, který je placený zdravotní pojišťovnou,
nebo kdokoliv jiný, kdo splní podmínky a podá si žádost, kterou úředníci schválí.
Zároveň musíte splnit 3 základní podmínky:

Tiskopis účtenky zveřejnila finanční správa na
webu etrzby.cz

Výhody zvláštního režimu
Výhodou zvláštního režimu je jednodušší papírová účtenka bez nutnosti tisku. Každá
účtenka má v bločku kopii, kterou si musíte schovat.

Nevýhody zvláštního režimu
Zvláštní režim je spojený s vyplňováním a přepisováním informací o tržbách – proto si
ho například v obchodech nebo restauracích prakticky nemohou dovolit.
Uvažovat o něm mohou například řemeslníci, zemědělci, překladatelé nebo realitky. Denně
mají obvykle počet tržeb v řádu jednotek, a tak je pro ně vyplňování formulářů únosné.
Naopak v kadeřnictví, prodejně vstupenek na koncerty či v autoservisu si zvláštním

Nejste plátcem DPH

Max. 2 zaměstnanci *

Příjmy do 600 000 Kč **

* Výjimkou je situace, kdy například zaměstnankyně odejde na mateřskou dovolenou
nebo je zaměstnanec na nemocenské a vy potřebujete náhradu.
** Výše příjmů, které spadají do EET (hotovost, stravenky, šeky...) nepřesahuje za 4 předchozí
čtvrtletí 600 tisíc Kč. Zároveň přepokládaná výše příjmů spadajících do EET za
následujících 12 měsíců nepřesahuje 600 tisíc Kč.

režimem příliš nepomohou. Mají totiž vyšší množství denních tržeb a papírové evidování
každé z nich by bylo velkou zátěží. Po spočítání tržby, úklidu provozovny a přípravě na další
den by je totiž čekal ještě štos kopií účtenek, které musí přepsat do formuláře pro finanční
správu. Proto mnoho menších podnikatelů volí raději běžný režim a odesílání tržeb přes
internet, například přes bezplatnou EET aplikaci Profi Účtenka.
Přečtěte si více o off-line EET a o účtenkách na webu EET poradny.
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Jak se zaregistrovat do EET
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Splňte 5 kroků, abyste správně evidovali tržby

KROK 4

KROK 1

Nyní na Daňovém portálu požádejte o EET certifikát. Podle něj EET systém

Požádejte o autentizační údaje přes Daňový
portál nebo na úřadě

Požádejte o EET certifikáty

1

4

pozná, že jste to vy, kdo posílá datovou zprávu o tržbě.
Bude vám stačit jen jeden certitifkát, i když máte více pokladen

Abyste se mohli přihlásit do EET systému finanční správy, potřebujete

a provozoven. Klidně si ale můžete stáhnout vlastní certifikát do každé

přihlašovací neboli autentizační údaje:

pokladny.

přihlašovací jméno

S certifikátem vás žádné prodlevy nečekají – stáhne se vám poté, co o něj

a heslo.

požádáte. Certifikáty pak platí tři roky. Poté si musíte vygenerovat nové.

Získáte je on-line do datové schránky na základě žádosti, kterou zadáte
na Daňovém portálu. Úředníkům ale bude několik dní trvat, než vám údaje

KROK 5

pošlou. Druhou variantou je, že zajdete požádat na finanční úřad, kde je
rovnou taky dostanete.

Nahrajte si certifikáty do pokladen

Přečtěte si podrobný postup, jak získat autentizační údaje

Na závěr získané certifikáty nainstalujte do své pokladny. Postup najdete
v návodu k vašemu pokladnímu zařízení, takže by to nemělo zabrat moc

KROK 2

Přihlaste se do aplikace EET

2

času. Pokud na to ale nepřijdete, požádejte o pomoc prodejce vašeho
pokladního zařízení.
Přečtěte si celý článek o registraci k EET

S autentizačními údaji se můžete přihlásit na Daňovém portálu do aplikace
EET. Tam uděláte další kroky, například požádáte o certifikát. Podívejte se, jak
to na Daňovém portálu vypadá:
Přihlaste se do EET aplikace na Daňovém portálu

KROK 3

Ohlaste v EET aplikaci vaše provozovny
Do aplikace EET zadejte, kolik máte provozoven. To je důležité, abyste pro

3

každou získali vlastní číslo, které pak bude uvedené na účtenkách.

EET aplikace ZDARMA - profiuctenka.cz
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EET účtenky od A do Z
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Vše, co potřebujete vědět o EET účtenkách v běžném
a zjednodušeném režimu

Povinné údaje
EET účtenky v běžném a zjednodušeném režimu musí obsahovat:
DIČ (daňové identifikační číslo)
Pokud je součástí DIČ vaše rodné číslo,
na účtence ho uvádět nemusíte.

Číslo pokladny
Toto označení si volíte sami. Pokud máte
v jedné provozovně víc pokladen, každá
musí mít své vlastní číslo.

Datum a čas nákupu
Čas musíte uvádět s přesností na
sekundy. Pokud byste měli pouze hodiny
a minuty, může vám finanční správa
udělit pokutu.

Režim tržby
Pokud nemáte žádnou výjimku, evidujete
v běžném režimu. Na účtence stačí
uvádět: „Běžný režim”.

PKP (podpisový kód poplatníka)
V případě, že vypadne internet a vaše
EET pokladna nemůže na účtenku uvést
FIK od finanční správy, začne místo
něj automaticky tisknout PKP. Pokud
evidujete ve zjednodušeném režimu, kód
PKP uvádíte na všech účtenkách.

Číslo provozovny
Toto číslo se vám vygeneruje
v administraci EET na Daňovém portále
(stránka Provozovny). První kamenná
provozovna dostane automaticky číslo 11.

Pořadové číslo účtenky
Každá vaše pokladna vydává účtenky
pod vlastní číselnou řadou.

Celková výše tržby
Kvůli EET nemusíte vypisovat cenu
jednotlivých položek, stačí uvést
konečnou výši tržby v korunách.

BKP (bezpečnostní kód poplatníka)
Ať už evidujete v běžném nebo ve
zjednodušeném režimu, tento kód se
tiskne na účtenku vždy.

FIK (fiskální identifikační kód)

Prohlédněte si vzorovou účtenku finanční správy. Zdroj: e-trzby.cz

Další důležité údaje
Kromě EET kontrolorů, kteří budou kontrolovat FIK, číslo provozovny nebo třeba přesný
čas nákupu, k vám mohou dorazit i kontroloři z České obchodní inspekce (ČOI). Ti
budou na účtenkách hledat:
přesné označení výrobku nebo služby,
cenu za jednotlivé položky včetně informací o DPH,
identifikační údaje prodejce (jméno a příjmení nebo název firmy a IČ),
informaci o tom, zda bylo zboží použité nebo s vadou.

Pokud evidujete v běžném režimu, musíte
mít na každé účtence kód FIK. Vaše EET
pokladna ho získá od serverů finanční
správy. FIK obsahuje 39 znaků a je vždy
unikátní.

Náš tip

Všechny údaje můžete uvést na jedné účtence a splnit obě povinnosti.
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Kdy EET účtenku vystavit
Ve všech režimech je správný postup následující:

1

Nakupující přijde k prodejnímu pultu.

2

Namarkujete nákup na EET pokladně nebo spočítáte položky na kalkulačce

3

Zákazník vám dá peníze, vy mu předáte EET účtenku.

a sdělíte výslednou částku.

Doklad musíte položit na pult či dát jinam, kde si ho zákazník může volně vzít. Pokud

Informační oznámení ve vaší provozovně

13

Podnikatelé mají ve všech třech režimech povinnost vystavit informační oznámení. Je
to cedulka, která informuje zákazníky, že v provozovně evidují tržby.
Oznámení nalepte vedle pokladny na pult, tácek na mince nebo třeba na dveře.
Klíčové je, aby bylo oznámení dobře čitelné a aby nebylo schované třeba zbožím nebo
pokladnou.
Výjimka platí pro řemeslníky a další podnikatele, kteří chodí ke klientům a vlastní
provozovnu nemají. V takovém případě není ani kam vyvěsit oznámení.
Stáhněte si oznámení pro režim, ve kterém evidujete

nechá EET účtenku ležet, nic se neděje. Nepřevzaté účtenky nemusíte archivovat, takže
je klidně vyhoďte. (Podnikatelé ve zvláštním režimu archivují pouze kopii účtenky.
Originál, který si zákazník nepřevzal, archivovat nemusí.)

Způsob vystavení účtenek
V běžném režimu tisknete EET doklad na účtenkové tiskárně.
Variantou je elektronická účtenka. Obvykle ji pošlete zákazníkovi jako přílohu e-mailu.
Ten však musí předem s elektronickou verzí dokladu souhlasit. Pokud je proti, máte
povinnost vystavit mu klasickou účtenku.

Jak řešit výpadky internetu a poruchy pokladny
Při výpadku internetu můžete prodávat a tisknout účtenky dál. Vaše pokladna
uvede na účtence kód BKP místo dosavadního kódu FIK. Údaje o nezaslané tržbě si
pokladna automaticky uloží do paměti. Až se spojení znovu obnoví, sama je odešle –
musí to ale být do 48 hodin od chvíle, kdy dostanete peníze od zákazníka.
Pokud se vám porouchá pokladna, musíte hned začít řešit opravu nebo nákup nové.
Mezitím evidujete na pokladně, kterou si vypůjčíte, nebo prodáváte úplně bez pokladny

Pokud evidujete ve zvláštním režimu, vyplňujete papírové

– jen si pohlídejte, abyste si evidovali, kolik jste měli tržeb. Poté, co se pokladna vrátí

účtenky v bločku, který dostanete na finančním úřadě.

ze servisu, dodatečně odešlete všechny nezaevidované tržby. Můžete je zaevidovat
v jedné souhrnné částce.

Přečtěte si více o účtenkách v článku
EET poradny

Buďte připravení na situaci, kdy budou úředníci žádat vysvětlení, proč náhle
neevidujete. Musíte jim doložit, že jste udělali všechno pro to, abyste opět evidovali.
Stačit bude například objednávka servisu.

EET aplikace ZDARMA - profiuctenka.cz

Co dělat při EET kontrolách
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Jak probíhají a jak se na ně připravit
Kontroly zaměřené na dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb provádějí
zástupci Finanční a Celní správy České republiky průběžně po celý rok.

Kontrolní nákup nebo monitoring
Pokud kontrolor najde chybu, má 3 možnosti:

Kontrolní nákup nebo monitoring

1

2

3

Úřady kontrolují provozovny náhodným kontrolním nákupem nebo monitoringem
(vyhodnocení tržeb na základě dat z typově podobných provozoven). V případě,
že z monitoringu vyplyne podezření na krácení tržeb, přistoupí úřady ke kontrolnímu
nákupu. Na základě samotného monitoringu nemohou podniky pokutovat.
Cíl kontrolního nákupu je pak vždy stejný. Kontrolor musí zjistit, jestli:

Uloží vám pokutu
na místě

Přestupek předá do
správního řízení

Zavře vám
provozovnu

Uloží-li vám kontrolor na místě pokutu příkazem a vy tuto pokutu hned uhradíte,

byla řádně vystavena účtenka se všemi povinnými údaji

dostanete stvrzenku. Pokud u sebe nemáte dost peněz, kontrolor vám dá pokutový

a provozovatel řádně odeslal informace o tržbě správci daně.

lístek. Zároveň vás informuje, jak můžete pokutu později zaplatit, do kdy to musíte

Co vás čeká, když přijde kontrola EET
Pokud pracovník úřadu provádí kontrolu u zboží, které může vrátit, zpravidla odstoupí
od smlouvy ihned po ověření údajů o platbě. Vy poté platbu běžným způsobem
stornujete a do EET odešlete zápornou částku. Jedná-li se o kontrolou vyžádané
a zaplacené služby, nelze peníze vrátit (například jídlo v restauraci nebo ostříhání
v kadeřnictví) a náklady hradí finanční správa.
Než s vámi kontrolor začne řešit pochybení, musí se
prokázat služebním průkazem. Pokud to neudělá,
vyžádejte si ho. Jinak by to mohl být podvodník, který
se za kontrolora pouze vydává a z vás chce vymámit

udělat a co se stane, když včas nezaplatíte. Pokutu můžete následně zaplatit například
převodem z účtu na účet, složenkou nebo osobně na pokladně finančního úřadu.
Druhou možností je, že na místě nedostanete pokutu, ale úředník přestupek předá do
správního řízení. Teprve v něm se rozhoduje, jak velkou pokutu dostanete. Pokud správní
řízení trvá moc dlouho, stane se přestupek promlčeným. U prohřešků s pokutou do
50 tisíc (např. nevyvěšení informačního oznámení) je promlčecí lhůta 1 rok.
U pochybení, za která hrozí pokuta nad 100 tisíc, je promlčecí lhůta 3 roky.
V případě, že opakovaně neodesíláte tržby do EET, kontrolor vám může na místě zavřít
provozovnu. Otevřít můžete teprve, když pochybení napravíte (koupíte si EET pokladnu
atd.)
Přečtěte si v článku, jak vypadá protokol o kontrole a rady, jak se při kontrole chovat

hotové peníze za pokutu.
Kontrolor u vás navíc nesmí pořizovat zvukové ani
video nahrávky, aniž by vás upozornil. Ale vy záznam
pořizovat můžete a úředník vám to nesmí zakázat.

EET aplikace ZDARMA - profiuctenka.cz

Sleva na dani kompenzuje náklady
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na EET
Získejte zpět na daních až 5 tisíc na pokladnu

Jakou EET pokladnu si vybrat
Spolehlivé pokladny a systémy, se kterými
EET zvládnete

Při výběru vhodného pokladního zařízení se řiďte množstvím účtenek, které denně
Koho se týká:

Podnikající fyzické osoby

vydáte, zda s pokladnou potřebujete chodit i do terénu a s jakými zařízeními
a systémy pracujete nyní.
Nejjednodušší pokladna i do terénu a bez paušálu

V jaké výši:

Až 5 000 Kč
Kdy uplatnit:

ProfiPAD Plus
Stánkaři, řemeslníci a mnozí další podnikatelé ze 3. a 4. vlny potřebují
přenosnou pokladnu s velkou výdrží baterie. Z dotykových pokladen
je pro ně vhodný ProfiPAD Plus, který na jedno nabití vydrží v provozu
3 až 5 dní a je ideální do provozů se stovkami účtenek denně. ProfiPAD

V daňovém přiznání za rok 2020

Plus má zabudovanou tiskárnu, pohodlně se drží v ruce a je skladný.

(respektive v přiznání za rok, kdy začnete poprvé evidovat)

V ProfiPADu máte předem nainstalovanou aplikaci Profi Účtenka, která
funguje jako klasická pokladna a splňuje všechny požadavky EET.

V přiznání ani jinde nedokládáte, kolik jste za EET pokladnu zaplatili. Slevu si můžete

Orientační cena: 6 000 Kč bez DPH

uplatnit, i když využijete bezplatné řešení. Slevu využijí podnikatelé ve všech

Přečtěte si víc o Profi PADu Plus

režimech EET.
Pokladní aplikace zadarmo

Profi Účtenka
Na pár účtenek denně využijete aplikaci Profi Účtenka v mobilu,
tabletu nebo počítači a malou účtenkovou tiskárnu. Toto řešení
je vhodné pro prodejce, kteří si sami stáhnou a nainstalují Profi
Účtenku a propojí mobil s tiskárnou. Řešení je ideální například pro
řemeslníky do terénu.
Orientační cena tiskárny: 2 500 Kč bez DPH, cena Profi Účtenky: zdarma
Přečtěte si více o Profi Účtence
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Multifunkční tablet s pokladní aplikací

Dotyková EET pokladna

OKTAB 3G

Dotykačka univerzální

Velká obrazovka a zabudovaná tiskárna dělají z OKTABu ideální

Univerzální pokladnu využijete v kamenné prodejně i na stánku.

řešení EET pro podnikatele, kteří se moc nechtějí zabývat
technickými záležitostmi a potřebují na markování dobře vidět.
OKTAB funguje jako pokladna s aplikací Profi Účtenka a zároveň jako
tablet. Můžete na něm tisknout stovky účtenek denně.
Orientační cena: 11 000 Kč bez DPH
Přečtěte si více o OKTABu

Součástí balení je 8” tablet se stojánkem a termální tiskárna
účtenek. Pokladna funguje se softwarem Dotykačka, který
vyřeší EET, evidenci zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů
i skladových zásob.
Cena: Zdarma při předplacení softwaru Dotykačka Naplno na 14 měsíců (7 434 Kč bez

DPH) nebo Dotykačka Neomezeně na 14 měsíců (12 474 Kč bez DPH).
Akce platí do 30. dubna 2020.

Tlačítkové pokladny pro konzervativní prodejce

Zjistěte více informací o Dotykačce univerzální

EURO 50-TEi Mini a EURO 150-TEi
Klasické tlačítkové pokladny preferují prodejci, kterým nevyhovuje
dotyková elektronika. Pokladny EURO se hodí do kamenných
prodejen s desítkami až stovkami vydaných účtenek denně. Mají

Dotyková EET pokladna na pult

zabudovanou tiskárnu, neplatíte za ně paušál a v terénu bez

Dotykačka kompletní

nabíjení vydrží 8 a více hodin.

Pokud máte náročný provoz jako restauraci nebo hotel, sáhněte

Orientační cena: od 6 000 Kč bez DPH
Přečtěte si více o OKTABu

po Dotykačce kompletní. Získáte 14” dotykovou pokladnu na
stojanu, termální tiskárnu účtenek a software s více než 70
funkcemi včetně evidence skladu, objednávek do kuchyně nebo
rezervačního systému na ubytování.

Přenosná EET pokladna s tiskárnou 2v1

Dotykačka mobilní
Nová Dotykačka mobilní je ideální EET pokladna pro nadcházející

Cena: Zdarma při předplacení softwaru Dotykačka Neomezeně na 14 měsíců
(12 474 Kč bez DPH). Akce platí do 30. dubna 2020.
Zjistěte více informací o Dotykačce kompletní

3. a 4. vlnu EET. Lehké přenosné zařízení s 5,5” displejem
a integrovanou tiskárnou vydrží bez nabití celý den. Pokud
potřebujete, dobijete ho v praktické dokovací stanici. Na internet se
připojíte přes Wi-Fi nebo pomocí datové karty mobilního operátora.
Cena: Zdarma při předplacení softwaru Dotykačka Snadno na 14 měsíců

Kde pořídit pokladnu

(4 914 Kč bez DPH). Akce platí do 30. dubna 2020.

Pokladny a pokladní systémy pořídíte na webu Profi Pokladny,

Zjistěte více informací o Dotykačce mobilní

který se specializuje na pokladní systémy a jednoduchá řešení EET.
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Softwarová řešení
Řešení EET ve vašem fakturačním systému

iDoklad

Kde zjistit další
informace o EET?

Systém iDoklad už možná používáte k fakturování, evidenci

Už přes 4 roky provozujeme největší specializovaný web o EET.

nákladů a přípravě daňového přiznání. EET v iDokladu zvládnete

Najdete ho na adrese eet.money.cz. Součástí je bezplatná EET

díky automatické funkci Elektronická evidence tržeb nebo
propojením s aplikací Profi Účtenka.
Cena od 145 Kč bez DPH za měsíc při ročním předplatném
Přečtěte si více o EET v iDokladu a vyzkoušejte iDoklad zdarma

poradna, ve které odpovídají naši odborníci.

eet.money.cz

Řešení EET ve vašem účetním systému

Money S3
Pokud vedete účetnictví nebo třeba sklady v Money, můžete
tam rovnou vyřešit i všechny EET povinnosti. Pomocí modulů
Evidence tržeb nebo Money S3 Kasa Professional evidujete
přímo na počítači, na kterém máte svoje Money S3.

Pokud nepřijímáte platby
v hotovosti a zákazníci

Cena modulu Evidence tržeb 1 490 Kč bez DPH
Přečtěte si více o EET v Money S3

Jsem řemeslník
a zákazníci mi vždy

vždy platí převodem na
účet, EET se vás netýká.

platí převodem na účet.

Maloobchodní software s EET

Prodejna SQL
Stovky účtenek denně můžete vydat s Prodejnou SQL. Kromě
klasických prodejních funkcí umí například i věrnostní karty
a speciální slevy. Elektronická evidence je v Prodejně SQL rychlá
a jednoduchá, takže se hodí pro tisk vyššího počtu účtenek denně.
Cena aplikace 3 990 Kč bez DPH
Přečtěte si více o EET v Prodejně SQL

Musím elektronicky
evidovat?

Ing. Zdeněk Palla
expert na EET

