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EET 
 

Pro uživatele našich stravovacích systémů (SW Automat) připravujeme modul, který zajistí, aby tyto 
systémy splňovaly požadavky EET (Zákona o evidenci tržeb).  
Důležité termíny závazné pro podnikatele v oblasti společného stravování: 

- Od 1. září zahájí státní správa přidělování autorizačních údajů pro podnikatele.  
- Od 1. listopadu poskytne státní správa prostředky, které podnikatelům umožní testování EET. 
- Od 1. prosince bude zapojení EET povinné pro podnikatele v rámci strav. a ubyt. služeb. 

Jak postupovat: 
1. Doporučujeme, aby si každý podnikatel zjistil, zda jeho provozovny spadají pod EET. Některých 

institucí a typů provozoven se zapojení do EET netýká. Obecně platí, že pod povinnost EET 
nespadá poskytování stravy pro vlastní zaměstnance a stravování hrazené převodem na účet 
nebo srážkou z mezd.  

2. Pokud bude nutné splnit EET, je nezbytné co nejdříve zažádat o přidělení autentizacích údajů a 
zároveň u nás objednat příslušný upgrade SW Automat. 

3. Zajistit pro pokladny přístup na internet a poskytnout nám možnost vzdáleného přístupu (přes 
internet) k instalovanému systému.  

4. Informovat nás o přidělení autentizacích údajů – teprve pak můžeme provést upgrade.    
5. V rámci testovacího provozu ověřit funkčnost systému a informovat nás o průběhu testování. 

Vzhledem k velmi omezenému času mezi zadávacími podmínkami (poslední úprava zadání EET byla 
vydána 15. 8. 2016), přidělováním autentizací, testováním a zprovozněním, doporučujeme žádnou 
z výše uvedených činností neodkládat. Pro opozdilce nebudeme moci garantovat včasné provedení 
upgrade.  
Náročnost a cena upgrade: 
Vzhledem ke značnému počtu různých (někdy i velmi starých) verzí našich systémů v provozu, bude 
součástí instalace EET i celkový upgrade SW Automat na aktuální verzi.  Součástí upgrade bude i 
akceptace změn v DPH pro SW Automat. Upgrade zabere několik hodin práce, v závislosti na velikosti 
a složitosti systému. Vzhledem k tomu, že se v případě EET nejedná o „legislativní změnu“ ale o novou 
legislativu, budeme cenu upgrade účtovat i těm zákazníkům, se kterými máme uzavřenu servisní 
smlouvu.  
Cena modulu EET (včetně ceny upgrade ostatních modulů) je 2.000,-Kč bez DPH za 1 terminál s SW 
Automat (pokladna). 
Cena instalace upgrade 980,- Kč/hod (bez DPH). Počet hodin za instalaci a upgrade modulů se bude 
odvíjet v závislosti na velikosti systému a složitosti účetních osnov. Očekávaná pracnost systému 
s jednou pokladnou bude účtována v rozsahu 2h.Upgrade a parametrizaci modulů EET budou 
provádět zaměstnanci společnosti ISIS spol. s.r.o.    
Pro zákazníky, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu, poskytneme slevu 20% z celkové ceny dodávky. 
Promítnutí změn DPH pro zákazníky, kteří nespadají pod EET: 
Úprava proběhne obdobně a za stejných cenových podmínek, jako v minulosti, tj. 1.600,-Kč pro 
licenci/provoz SW Automat a 1.600,-Kč pro licenci SW PROVIS nebo SW Gastromanažer plus 
provedení úpravy (980,-Kč/hod). 
Zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou budou mít promítnutí změn DPH do stravovacích 
systémů zdarma. 
 
V Praze dne 25. 8. 2016 
ISIS s.r.o. 


