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Proč je třeba podepsat smlouvu o pověření a vidět váš občanský průkaz? 

 

Vážení zákazníci, se zavedením EET Vás čekají tři základní povinnosti: 

- 1. Registrace plátce – Povinnost vyzvednout si autentizační údaje a zaregistrovat se na 
portále Finanční správy ČR, kde si založíte provozovnu. 

- 2. Registrace tržeb – Povinnost registrovat každou svou tržbu v hotovosti nebo přes platební 
bránu zasláním datové zprávy správci daně. 

- 3. Vystavování EET účtenek – Povinnost vystavit každému Vašemu zákazníkovi EET účtenku. 
 

Tyto tři povinnosti plní někteří tak, že si zakoupí zařízení - EET pokladnu s tiskárnou. Do této pokladny 
nainstalují svůj certifikát, který lze získat na serveru Finanční správy ČR. Z tohoto zařízení pak odesílají 
zprávy o tržbách přímo na server Finanční správy a také na tomto zařízení tisknou účtenky. 

Výše uvedené řešení má bohužel mnoho nevýhod. Pokladna a tiskárna stojí peníze. Oboje se může 
pokazit, což stojí další peníze. V tiskárně může dojít papír a nelze pokračovat v tisku účtenek. 
Pokladna s tiskárnou zabírají místo a je nutné se o tato zařízení pořád starat… 

Pokud jste prodejce zboží nebo služeb v hotovosti a neprovádíte více než 250 prodejů za den, máte 
mnohem jednodušší možnost, jak svoje povinnosti, vyplývající ze zákona, plnit. Můžete totiž  

 

pověřit těmito úkoly jiného poplatníka – tedy nás, firmu pays.cz s.r.o. 

 

Proto Vám nabízíme uzavření smlouvy o pověření.  My si však musíme ověřit, zda skutečně můžete 
jménem příslušného subjektu (DIČ) smlouvu o pověření podepsat právě Vy. K tomu potřebujeme 
vidět váš občanský průkaz. 

Je také dobré vědět, že pokud nás pověříte evidencí tržeb, budeme za vás povinnost č.2 a č.3 plnit 
ihned po podepsání smlouvy o pověření. K zaevidování tržeb v režimu „pověření“ totiž není nutné 
vyzvednout si autentizační údaje, registrovat provozovnu a generovat certifikát.  

Aby bylo vše ještě jednodušší, s námi nepotřebujete ani tiskárnu na tisk účtenek, jak bylo výše 
zmíněno. Váš zákazník od Vás dostane EET lístek s EET kódem, my mu jeho účtenku připravíme a on si 
ji po zadání kódu může vyzvednout na webových stránkách eet.sluzba.cz, odkud si ji může poslat 
např. mailem nebo rovnou vytisknout.  

 


