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Povinný subjekt nemusí evidovat
platby, pokud má pozastavenou živnost a
nepodniká, tedy nep ijímá platby v rámci
maloobchodní nebo hostinské innosti.

Povinný subjekt
Povinným subjektem ve smyslu

zákona o registra ních pokladnách je
fyzická nebo právnická osoba provozující
innost na základ  živnostenského

oprávn ní „maloobchod“ nebo „hostinská
innost“, pop . na základ  d íve vydaného

živnostenského oprávn ní „nákup a prodej
zboží za ú elem jeho dalšího prodeje“.
Povinnost evidovat platby se obecn
nevztahuje na služby krom  hostinské
innosti. Zákon nezakazuje ostatním 

subjekt m používat registra ní pokladnu.
Nemohou však uplatnit slevu na dani a
požádat o da ový kód pokladny.

Maloobchod
Živnostenský zákon maloobchodem

rozumí nákup a prodej zboží za ú elem
jeho dalšího prodeje p ímému
spot ebiteli. Týká se tedy i subjekt ,
vlastnících živnostenský list na
„koupi zboží za ú elem dalšího
prodeje a prodej“, pokud nebudou
schopni prokázat, že provozují
výhradn  velkoobchod. Povinnými
subjekty jsou podnikatelé, kte í
vlastní živnostenský list zn jící na: 
maloobchod se smíšeným zbožím,
specializovaný maloobchod,
maloobchod motorovými vozidly,
maloobchodní prodej a pronájem
zvukových a zvukov  - obrazových 
záznam a nenahraných nosi ,
maloobchod tabákovými výrobky,
maloobchod provozovaný mimo ádné
provozovny a maloobchod použitým
zbožím. Povinnými subjekty nejsou
živnosti spo ívající nap . ve výrobní
innosti, protože takový podnikatel má

právo v rámci živnostenského oprávn ní
na výrobní innost nejen výrobky vyráb t,
ale i dále prodávat, a také nakupovat za 
ú elem dalšího prodeje a prodávat
výrobky a p íslušenství i od jiných
výrobc , pokud jsou stejného druhu jako
výrobky vlastní výroby (když z stan
zachována povaha výrobní živnosti).

Zvláštní p ípad hostinské innosti
V p ípad  poskytování stravování ve

školním a obdobném za ízení pro cizí
strávníky je nutné živnostenské oprávn ní a
vzniká  tedy povinnost evidovat platby z
této innosti. Je-li innost provád na pouze
pro vlastní zam stnance, žáky, u itele,
apod. nejsou u takové innosti napln ny
znaky ži
platby.

Soub h inností
Pokud podnikatel p ijímá platby

v hotovosti za služby (krom  hostinské
innosti), pak se ho povinnost evidovat

latby na registra ní pokladn
netýká. Pokud ale sou asn
vykonává innost na základ

živnostenského oprávn ní
maloobchod, pak p ijaté platby
podléhají evidenci. Je na rozhodnutí
povinného subjektu, zda bude vedle
této evidence za prodej zboží 

sou asn  evidovat i platby za
poskytované služby. V ka

ovinný subjekt posílí d kazní pozici
p ed FÚ p i správ  daní. 

Výjimky ze zákona 
Povinnost evidovat platby

prost ednictvím pokladny se nevztahuje
na prodej zboží prost ednictvím

prodejních automat , podomní a
poch zkový prodej. U prodeje cenin,

jízdenek hromadné dopravy, telefonních
karet, denního a periodického tisku je
možnost zaznamenat pouze jednu
souhrnnou denní platbu, pokud prodej není
spoj n s prodejem jiného zboží. Souhrnnoue
denní platbu lze provést i u zboží, jehož

a nep evýší 50,- K . Tuto platbu lze
zaznamenat na základ  „pomocné“ evidence.

Pozastavení živnosti

v instalaci fiskální
pam

ttp://cds.mfcr.cz.

pomocí
pokladního software v PC. 

ZRP, musíte ji
nejp

rzení SeS o dodate né úprav
pokl

vám FÚ p id lí
da

o provozu
provede smluvn  zajišt né SeS. 

Vlastním registra ní pokladnu?
Není totiž registra ní pokladna jako

registra ní pokladna. Registra ní
pokladna ve smyslu zákona . 215/2005
Sb., o registra ních pokladnách (dále jen
ZRP) musí obsahovat fiskální pam .
Nejedná se tedy o jakoukoli pokladnu
umož ující registraci plateb.

Pokud jste svou pokladnu zakoupili
p ed 1.9.2005, nejedná se s nejv tší
pravd podobností o pokladnu odpovídající
ZRP. Další možností, jak si ov it, zda 
vaše pokladna odpovídá ZRP, je kopie
rozhodnutí o certifikaci typu pokladny
ud lené MF, která musí být dodána ke 
každé prodané certifikované pokladn .
Pokud toto rozhodnutí k pokladn  dodáno
nebylo, nejedná se z ejm  o 
certifikovaný typ pokladny. Seznam
certifikovaných typ  pokladen je
ve ejn n na stránkách http://cds.mfcr.cz. z

Lze upravit mou pokladnu?
N které starší typy pokladen

lze dodate n  upravit tak, aby
pokladna odpovídala ZRP.
Postup úpravy podléhá
certifikaci MF a spo ívá
zejména

ti.
O certifikaci dodate né úpravy musí

MF požádat výrobce pop . dovozce
pokladny. Na internetových stránkách
http://cds.mfcr.cz v sekci „Registra ní
pokladny“ / „bez fiskální pam ti“ jsou 
uvedeny typy pokladen, kterým byla
certifikace postupu úpravy ud lena.
Jestliže jste v seznamu našli typ vaší 
pokladny, požádejte autorizované servisní
st edisko (dále jen SeS) o provedení
dodate né úpravy. Seznam SeS najdete
také na stránkách h

Pokud zde vaše pokladna není,
obra te se na výrobce nebo dovozce
pokladny s dotazem, zda bude o certifikaci
postupu úpravy žádat. V p ípad , že ne, 
musíte si zakoupit jiný typ pokladny.

Jakou pokladnu si mám zakoupit?
P i nákupu nové pokladny je t eba dbát

na to, aby pokladna, kterou prodejce
prodává jako registra ní, odpovídala ZRP.

Aktuální seznam certifikovaných typ
registra ních pokladen je uveden na
internetových stránkách http://cds.mfcr.cz
v sekci „Registra ní pokladny“ / „s fiskální
pam tí“.

Další kontrolou, zda kupujete správný
typ pokladny, je, že ke každé certifikované
pokladn  musíte p i prodeji obdržet kopii
rozhodnutí o certifikaci typu pokladny
ud lené MF.
 Výb r konkrétního typu pokladny je na
vás. M žete si zakoupit pokladnu
p enosnou nebo pevnou, p ipojitelnou k PC

nebo fiskální tiskárnu se zákaznickým
displejem ovládanou

Vlastním registra ní
pokladnu. Co dál?

Máte-li pokladnu
odpovídající

ozd ji do 1.1.2007 uvést do
provozu.

P edložte svému FÚ servisní 
knihu s údaji o povinném subjektu,

registra ní pokladn , SeS, se kterým 
máte smluvn  zajišt n servis pokladny, a s
ozna eným pokladním místem, pokud se
nejedná o p enosnou nebo záložní
pokladnu. Dále p edložte doklad o nabytí
pokladny v etn  uvedení výrobce,
výrobního ísla a údaj  o certifikaci typu
pokladny a prohlášení výrobce podle § 5
odst. 4 o shod  pokladny uvád né do
provozu s typem certifikované pokladny,
nebo potv

adny.
Po ov ení spln ní podmínek

stanovených zákonem
ový kód pokladny.
Samotné uvedení pokladny d
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Od kdy používat registra ní

provoz na registra ní

ntroly
funk

dokud neuplyne
lh t

c

ny pouze

evidovat platby na
registra ní pokladn .

pokladnu?
Povinný subjekt je povinen zajistit

evidenci plateb na registra ní pokladn  v 
souladu se zákonem o registra ních
pokladnách nejpozd ji do 1.1.2007. Pokud
však v dob  od  1.7.2005, tzn. od 
ú innosti tohoto zákona, již provoz
registra ní pokladny zahájil nebo  tak u iní
nejpozd ji do 30.6.2006, m že uplatnit
slevu na dani za zda ovací období, ve 
kterém tuto pokladnu po ídil.
Da  se  snižuje o polovinu její po izovací
ceny, maximáln  však o 8.000,- K  na 
jednu pokladnu. Slevu na dani lze uplatnit
jen p i prvním zahájení provozu pokladny.
Povinnému subjektu, který do 31.12.2006
certifikovaným postupem technicky
zhodnotí dosud používanou pokladnu, se
da  za zda ovací období, ve kterém bylo
technické zhodnocení
dokon eno, snižuje o 30%
hodnoty technického
zhodnocení, maximáln
však o 4.000,- K  na jednu
pokladnu. Více informací o 
uplatn ní slevy na dani, viz.

yn D-298.pok

Jak zahájit
pokladn ?
Po zakoupení registra ní pokladny

povinný subjekt uzav e servisní smlouvu
s autorizovaným servisním st ediskem, na
jejímž základ  budou provád ny ko

ce, údržba a opravy pokladny.
Pr b žn  aktualizovaný seznam

autorizovaných servisních st edisek je 
zve ejn n na internetových stránkách

eské da ové správy (http://cds.mfcr.cz
v sekci „Registra ní pokladny“). Povinný
subjekt si zvolí dle svých pot eb nejlépe
vyhovující autorizované servisní st edisko
s autorizací na jím zvolený typ pokladny.
K pokladn  je povinen po ídit si servisní 
knihu, bez níž nelze pokladnu provozovat.
Tato kniha není vydávána centráln  jako
tiskopis. Doporu ený vzor servisní knihy

lze najít na internetových stránkách eské
da ové správy (http://cds.mfcr.cz v sekci
„Registra ní pokladny“). Servisní kniha ke 
každé registra ní pokladn  m že být
dodána bu výrobcem/dovozcem  nebo
servisním st ediskem. Musí být uložena
v prodejním míst  po celou dobu užívání
pokladny a  uchována,

a pro vym ení dan .
V servisní knize povinný subjekt vyplní

rubriky o povinném subjektu, registra ní
pokladn  a servisním st edisku a takto 
vypln nou servisní knihu p edloží svému
místn  p íslušnému FÚ spolu s dokladem o
nabytí pokladny v etn  uvedení výrobce,
výrobního ísla a údaje o certifikaci typu
pokladny, prohlášení výrobce o shod
pokladny uvád né do provozu
s certifikovaným typem pokladny nebo
potvrzení servisního st ediska o dodate né

ertifikovaným postupem. Po
spln ní t chto zákonných
podmínek FÚ p id lí
povinnému subjektu da ový
kód pokladny. Po uvedení
pokladny do provozu má
subjekt povinnost
zaznamenat do servisní knihy

bezodkladn každou poruchu pokladny,
k dalším zápis m jsou oprávn
zákonem ur ené osoby.

Jak fyzicky uvést registra ní
pokladnu do provozu?
Registra ní pokladnu uvádí fyzicky do

provozu autorizované servisní st edisko.
Servisní st edisko vloží do fiskální pam ti
p id lený da ový kód pokladny a zajistí,
aby stejné údaje byly vloženy do provozní
pam ti a p iloží technickou uzáv ru. Ú ední
uzáv ru p ikládá FÚ v p ípad , že je tak
stanoveno v rozhodnutí o ud lení
certifikace. Autorizované servisní st edisko
pop . místn  p íslušný FÚ povinného
subjektu provede zápis do servisní knihy o
uvedení pokladny do provozu. Od tohoto
okamžiku je možné

úprav již užívané pokladny  

osti vztahující se k servisní

oznámení
kladny servisnímu

st e
t

servisní knihu
k vy

ásledující

15-ti dn  zm n  došlo).

edisku.

Vým na fis

neplní pro
poru

rovede
mí sv j

íslušnému FÚ s uvedením dne,
kdy servisní st edisko provedlo úkony s tím
spojené.

Povinnosti povinného subjektu
Každý povinný subjekt je povinen:

zaznamenávat jednotlivé platby na
registra ní pokladn  nejpozd ji od
1.1.2007; vystavit a p edat zákazníkovi, se 
kterým platbu uskute uje, pokladní blok;
evidovat záznamy o platbách v pokladní
evidenci; v pokladním míst  viditeln
umístit oznámení podle §3 ZRP; po izovat
záv rku za každou pokladnu; vést 
hotovostní deník s odkazem na jednotlivé
pokladní evidence, a to v len ní podle
jednotlivých dn , pokud provozuje innost
na více pokladních místech; uchovávat
pokladní evidenci po dobu, pokud
neuplyne lh ta pro vym ení.

Povinn
knize
Povinný subjekt zaznamená

bezodkladn do servisní knihy: každou
poruchu pokladny; popis poruchy; p esný
as vzniku poruchy; as

poruchy po
disku.
Povinný subjek

oznámí svému místn
p íslušnému FÚ všechny 
zm ny týkající se údaj
vedených v servisní
knize, a to do 15-ti dn  ode dne, kdy ke
zm n  došlo, a sou asn  p edloží svému
místn  p íslušnému FÚ

zna ení zm n údaj .
Pokud povinný subjekt zjistí, že došlo 

ke skute nostem, které iní servisní knihu
nepr kaznou (ztráta, odcizení, zni ení,
poškození), ohlásí servisnímu st edisku
tyto skute nosti nejpozd ji n
pracovní den od tohoto zjišt ní.

Ukon ení servisní smlouvy
P i ukon ení servisní smlouvy

povinný subjekt bezodkladn  uzav e
smlouvu novou nebo smlouvu s jiným
servisním st ediskem (ohlásí zm nu

mu FÚ, a to do svému místn  p íslušné
 ode dne, kdy ke

Porucha pokladny
Pokud nastane porucha pokladny,

kterou sám povinný subjekt neodstraní, má 
za povinnost p estat evidovat platby na
pokladn , zaznamenat údaje o  poruše do
servisní knihy a poruchu neprodlen
oznámit servisnímu st edisku. Dále nahradit
pokladnu záložní pokladnou pop .
pronajatou pokladnou od servisního
st ediska. Také lze evidovat platby pomocí
paragon , a to pouze po dobu nezbytn
nutnou. Z vystavených paragon   povinný
subjekt sestaví záv rku. Pokud nastane
porucha pokladny a povinný subjekt
nem že postupovat výše zmín ným
zp sobem, uzav e pokladní místo.

Pokud porucha souvisí s poklesem
elektrického nap tí nebo jeho výpadkem,
zaznamená povinný subjekt poruchu a
dobu trvání do servisní knihy, nemusí ji
sou asn  oznamovat servisnímu st

kální pam ti
Vým nu fiskální

pam ti m že provést
pouze autorizované

servisní st edisko, a to
v p ípadech: kdy byla vy erpána

její kapacita a pokladna je stále
funk ní; pokladna

chu svoji funkci nebo došlo ke zm na
vlastníka (uživatele) pokladny.

Servisní st edisko p edá fiskální pam
povinnému subjektu k uložení, p
záznam do servisní knihy a vyrozu
místn  p íslušný FÚ o této vým n .

Ukon ení provozu pokladny
Pokud se povinný subjekt rozhodne 

ukon it provoz pokladny, oznámí ukon ení
provozu pokladny svému servisnímu
st edisku, které provede úkony s tím
spojené a p edá povinnému subjektu
fiskální pam  k uložení. Ten následn
oznámí ukon ení provozu pokladny svému
místn  p


