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Co je EET ?

EET – Elektronická Evidence Tržeb

• evidence všech přijatých plateb 

• v hotovosti

• platební kartou

• upraveno zákonem č. 112/2016 a 113/2016



Pro koho a od kdy ?

Harmonogram EET

01.12.2016 – ubytovací, stravovací a pohostinské služby

01.03.2017 – maloobchod a velkoobchod

01.03.2018 – ostatní činnosti ( lékaři, právníci, dopravci apod. )

01.06.2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti



EET a SICONET

Jak řešit EET ?



Řešení pro maloobchod

Pokladní systém MERCATOR

Generování BKP a PKP

Při platbě je vygenerován BKP a PKP kód a na server 
daňové správy jsou odeslána patřičná data. 

V případě, že se odeslání nezdaří, je na účtence vytištěn 
kód BPK a PKP.



Řešení pro maloobchod

Pokladní systém MERCATOR

Účtenka s FIK

V případě, že jsou data odeslána na server daňové 
správy v pořádku, obdrží MERCATOR zpět od daňové 
správy kód FIK. 

Na účtence je potom vytištěn kód BKP a FIK. 

Kódy BKP, PKP a FIK jsou ke každé transakci 
archivovány v MERCATOR i SAP. 



Řešení pro pokladnu v SAP

Pokladna v SAP – transakce FBCJ

• pomocí user-exit volán FM SICONET pro EET 

• vygenerován kód BKP a PKP

• odeslána data na server daňové správy, přijat FIK

• na formuláři stvrzenky vytištěn BKP a FIK

• kódy archivovány v tabulce



Řešení pro pokladnu v SAP

Pokladna v SAP – transakce FBCJ



Řešení pro pokladnu v SAP

Archivovaná data EET v SAP



Řešení pro fakturaci SAP

Faktura v SAP

• shodný princip jako pokladna

• formulář faktury nutno rozšířit o BPK, PKP, FIK



Technické řešení

Jak to funguje ? 

• komunikace přes webové služby

• SICONET EET Service na MS IIS Serveru

• komunikace podepsána certifikátem zákazníka vydaného 

pro účely EET

• možnost volání WS z SAP i non-SAP systémů



Technické řešení

SAP ERP

Pokladna Faktura Zák. řešení

SICONET FM 
pro EET

SICONET EET 
Servicenon-SAP EET CZ
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