VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY „SMS EET terminál“
(dále jen „Obchodní podmínky“)
1

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Obchodní podmínky služby SMS EET terminál (dále jen „Služba“) upravují práva
a povinnosti poskytovatele Služby – společnosti Red Eggs s.r.o., IČO: 291 48 626, se
sídlem Praha 7 – Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204094 (dále jen „RE“),
a uživatelů Služby (dále jen „Uživatel“) a jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené
smlouvy o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“).

1.2

Nezbytnou podmínkou pro poskytování Služby je, že Uživatel je subjektem evidence
tržeb ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET“),
který je povinen plnit evidenční povinnost podle § 18 až 23 ZET.

1.3

Dalšími podmínkami pro poskytování Služby jsou následující skutečnosti:
1.3.1 Uživatel je registrován v systému Národní EET provozovaném RE a je v tomto
systému identifikován pod svým telefonním číslem využívaným pro Službu a
e-mailem a heslem pro přihlášení;
1.3.2 Uživateli byly přiděleny autentizační údaje podle § 14 ZET a Uživatel získal
platný certifikát pro evidenci tržeb ve smyslu § 15 ZET;
1.3.3 Uživatel oznámil správci daně podle § 17 ZET údaje o provozovnách,
prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo
v nichž přijímá evidované tržby (dále jen „Provozovna“);
1.3.4 Uživatel má s poskytovatelem služeb elektronických komunikací podnikajícím
na území České republiky uzavřenou smlouvu o poskytování telekomunikačních
služeb a přidělené telefonní číslo, má aktivní službu odesílání SMS a má
mobilní telefon, který umožňuje odesílání a přijímání SMS.

1.4

Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzením na webovém rozhraní www.SMSEET.cz,
anebo zasláním souhlasu e-mailem či poštou, stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní
podmínky, včetně dalších smluvních dokumentů, na které odkazují tyto Obchodní
podmínky v čl. 2.5 a 3.1, a že se s těmito Obchodními podmínkami a dalšími
dokumenty seznámil.

2

Popis Služby

2.1

Služba umožňuje Uživateli, aby jejím prostřednictvím za asistence RE plnil zákonný
obsah evidenční povinnosti subjektu evidence tržeb podle § 18 odst. 1 ZET, tj.
povinnost při uskutečnění každé evidované tržby (i) zaslat datovou zprávou údaje o
evidované tržbě správci daně a (ii) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba
plyne (dále jen „Zákazník“).

2.2

Uživatel využívá Službu tak, že v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a
uskutečněním evidované tržby podle ZET zašle na telefonní číslo, které mu za tím
účelem RE sdělí po uzavření Smlouvy, SMS v předepsaném tvaru v souladu
s následujícími pravidly (dále jen „SMS EET“):
2.2.1

vzor SMS EET je následující: EET PLATBA 21/15/10/0 TEL/EM, kde:
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„EET“

znamená nezbytné označení SMS EET, přičemž nezáleží, je-li
psáno velkými či malými písmeny. Bez tohoto označení není
možné tržbu v systému správce daně evidovat.

„PLATBA“

znamená číselné vyjádření výše platby v Kč včetně DPH, která
plyne od Zákazníka Uživateli za prodej zboží nebo služby
Zákazníkovi a která splňuje formální náležitosti pro evidovanou
tržbu podle § 5 ZET a zakládá rozhodný příjem podle § 6 ZET.

„21/15/10/0“ znamená, že částka uvedená jako PLATBA je vedena v příslušné
zákonné sazbě DPH podle § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“). Uživatel zadá příslušnou sazbu DPH v souladu se ZDPH
buď uvedením kódu „21“ pro sazbu ve výši 21 %, uvedením kódu
„15“ pro sazbu ve výši 15 %, uvedením kódu „10“ pro sazbu ve
výši 10 %, nebo uvedením kódu „0“ pakliže Uživatel není plátcem
DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH, či o plnění, které není
předmětem DPH.
Pole „21/15/10/0“ není povinnou součástí SMS EET. Nebude-li
Uživatelem uvedeno, platí, že příslušná tržba má být evidována se
sazbou DPH, kterou má Uživatel v Národním EET nastavenu jako
“základní”.
„TEL/EM“

znamená telefonní číslo Zákazníka v devítimístném formátu bez
mezer (např. 601123456), nebo případně e-mailovou adresu
Zákazníka (např. Jan.Zakaznik@mail.cz).

2.3

RE neprodleně po obdržení SMS EET zajistí, že příslušnému správci daně budou
datovou zprávou zaslány údaje o Uživatelem evidované tržbě v rozsahu podle § 19
ZET.

2.4

Neprodleně poté, co (i) RE odešle správci daně datovou zprávu podle čl. 2.3 a
(ii) dojde v systému RE k přijetí fiskálního identifikačního kódu k evidované tržbě od
správce daně, pak:

2.5

2.4.1

RE vytvoří pro příslušnou evidovanou tržbu z dostupných informací a dat
účtenku ve smyslu § 20 ZET, jejíž elektronická verze bude uložena a
zpřístupněna v cloudovém úložišti www.EETuctenka.cz provozovaném RE (dále
jen „Účtenka“). RE současně s tím doplní Účtenku nad rámec zákonných
náležitostí zkráceným fiskálním identifikačním kódem evidované tržby (dále jen
„sFIK“);

2.4.2

RE zašle Uživateli na telefonní číslo, ze kterého Uživatel odeslal SMS EET,
SMS, jejíž součástí bude odkaz ve tvaru „http://eetuctenka.cz/xxxxxxxxx“, kde
„xxxxxxxxx“ znamená sFIK (dále jen „Potvrzovací SMS“), přičemž tento text
bude přímým odkazem na Účtenku uloženou v cloudovém úložišti
www.EETuctenka.cz;

2.4.3

uvedl-li Uživatel v SMS EET také pole „TEL/EM“, zašle RE SMS s odkazem
podle čl. 2.4.2 též na příslušné uvedené telefonní číslo Zákazníka nebo
e-mailovou adresu Zákazníka.

Podrobný popis Služby je uveden v Návodu k použití služby SMS EET terminál (dále
jen „Návod“), který je nedílnou součástí Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a se
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kterým se Uživatel seznámil při uzavření Smlouvy. Návod je současně dostupný na
internetové adrese www.SMSEET.cz.
2.6

Nebudou-li splněny výše uvedené parametry pro SMS EET, zejména parametry
uvedené v čl. 1.2, 1.3 a 2.2 výše, resp. detailní parametry uvedené v Návodu, pak RE
nebude povinna postupovat podle čl. 2.3 a 2.4 výše, resp. podle Návodu, a RE
neponese vůči Uživateli jakoukoli odpovědnost za újmu, kterou by Uživatel mohl
v důsledku toho utrpět.

3

Platební podmínky

3.1

Služba je Uživateli poskytována za úplatu. Uživatel se zavazuje zaplatit RE za
poskytování Služby cenu v souladu s aktuálně platným a účinným ceníkem (dále jen
„Ceník“), který je nedílnou součástí Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a se
kterým se Uživatel seznámil při uzavření Smlouvy. Ceník je současně dostupný na
internetové adrese www.SMSEET.cz.

3.2

RE si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši poplatků a
úhrad v Ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je RE povinna Uživateli oznámit
nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost. Uživatel bude o změně Ceníku
informován e-mailem a SMS zprávou zaslanými na e-mailovou adresu a telefonní číslo,
které Uživatel uvedl při registraci do Národního EET. Pokud Uživatel ve výše uvedené
lhůtě nepožádá o zastavení poskytování Služby, pak tím dává najevo, že se změnami
Ceníku souhlasí.

3.3

Uživatel se zavazuje uhradit příslušnou cenu za poskytování Služby na základě faktury
vystavené ze strany RE, a to v souladu s Ceníkem a do data splatnosti a způsobem,
které jsou uvedeny na takové faktuře.
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Práva a povinnosti Uživatele

4.1

Uživatel odpovídá za správnost a přesnost údajů, jež o sobě poskytl RE a zavazuje se
včas písemně informovat RE o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou
důležité pro plnění Smlouvy a poskytování Služby.

4.2

Uživatel je povinen v souvislosti se Službou, při jejím poskytování a zejména v každé
jednotlivé SMS EET uvádět pouze pravdivé informace a data v souladu se ZET. RE
nenese vůči Uživateli jakoukoli odpovědnost za újmu, kterou by mohl Uživatel utrpět
v důsledku uvedení nepravdivých skutečností v SMS EET, při poskytování Služby nebo
v souvislosti s ní.

4.3

Uživatel je povinen zajistit bezpečnosti užívání Služby, zejména chránit před třetími
osobami svou SIM kartu a PIN. V případě, že Uživatel služby zpřístupní svou SIM kartu
nebo PIN třetí osobě, nese Uživatel odpovědnost za všechny SMS EET a poskytnutí
Služby, jako kdyby tyto operace provedl sám.
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Společná a závěrečná ustanovení

5.1

Smlouva včetně Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

5.2

RE je oprávněna Obchodní podmínky měnit a doplňovat. RE a Uživatel se dohodli, že
veškeré změny Obchodních podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách
RE www.SMSEET.cz, a to nejméně 30 dní před účinností změn. Uživatel bude o
změně Obchodních podmínek informován e-mailem a SMS zprávou zaslanými na
e-mailovou adresu a telefonní číslo, které Uživatel uvedl při registraci do Národního
EET. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě nepožádá o zastavení poskytování Služby,
dává tím najevo, že se změnami Obchodních podmínek souhlasí.
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5.3

RE je oprávněna Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2
měsíce od oznámení výpovědi Uživateli. RE zašle Uživateli výpověď na jeho adresu
uvedenou při registraci Uživatele do systému Národní EET nebo na adresu sídla jeho
podnikání, popř. na jinou adresu pro doručování, kterou Uživatel za tímto účelem RE
prokazatelně písemně sdělil.

5.4

Uživatel je oprávněn kdykoli písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní lhůta činí 2
měsíce od doručení výpovědi. Uživatel zašle RE výpověď na adresu sídla RE
uvedenou v čl. 1.1 výše.

5.5

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva však automaticky zaniká okamžikem,
kdy bude ukončena smlouva mezi RE a Uživatelem o poskytování služby Národní
EET.

5.6

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 13.února 2017.
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