VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY „Národní EET“
(dále jen „Obchodní podmínky“)
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Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Obchodní podmínky služby Národní EET (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 je, že 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.narodnieet.cz,
anebo zasláním souhlasu e-mailem či poštou, stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní
podmínky a že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

2

Popis Služby

2.1

Služba umožňuje Uživateli, aby prostřednictvím RE:

2.2

2.1.1

splnil svou zákonnou povinnost podat před přijetím první evidované tržby
žádost o autentizační údaje podle § 13 odst. 1 ZET;

2.1.2

získal na základě autentizačních údajů od správce daně prostřednictvím
společného technického zařízení 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb
podle § 15 ZET;

2.1.3

splnil svou zákonnou oznamovací povinnost ve vztahu k provozovnám,
prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo
v nichž přijímá evidované tržby podle § 17 ZET;

2.1.4

spravoval své certifikáty pro evidenci tržeb.

Uživatel se zavazuje k využití Služby uzavřením Smlouvy a dále provedením dalších
níže uvedených úkonů, a to podle toho, která z následujících možností odpovídá jeho
konkrétní situaci při uzavření Smlouvy:
2.2.1 Uživatel dosud nepožádal o autentizační údaje a dosud nezískal certifikát(y) pro
evidenci tržeb.
2.2.1.1 V tomto případě Uživatel udělí společnosti RE plnou moc k zastupování
ve všech věcech v oblasti evidence tržeb. Plná moc musí být udělena podle
vzoru, který je přístupný na webovém odkazu http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf,
včetně vyplnění všech nezbytných údajů o Uživateli. Uživatel musí zaslat RE
písemný originál plné moci na adresu sídla RE uvedenou v čl. 1.1 výše.
2.2.1.2 V tomto případě Uživatel rovněž udělí RE souhlas se zpracováním
osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení a vezme na vědomí
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informaci o zpracování osobních údajů, a to v podobě uvedené na webovém
odkazu http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf.
2.2.2 Uživateli již byly přiděleny autentizační údaje a již získal certifikát(y) pro
evidenci tržeb.
2.2.2.1 V tomto případě Uživatel udělí RE souhlas se zpracováním osobních
údajů a se zasíláním obchodních sdělení a vezme na vědomí informaci o
zpracování osobních údajů, a to v podobě uvedené na webovém odkazu
http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf.
2.2.3 Uživateli již byly přiděleny autentizační údaje, avšak dosud nezískal certifikát(y)
pro evidenci tržeb.
2.2.3.1 V tomto případě Uživatel udělí společnosti RE plnou moc k zastupování
ve všech věcech v oblasti evidence tržeb. Plná moc musí být udělena podle
vzoru, který je přístupný na webovém odkazu http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf,
včetně vyplnění všech nezbytných údajů o Uživateli. Uživatel musí zaslat RE
písemný originál plné moci na adresu sídla RE uvedenou v čl. 1.1 výše.
2.2.3.2 V tomto případě Uživatel rovněž udělí RE souhlas se zpracováním
osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení a vezme na vědomí
informaci o zpracování osobních údajů, a to v podobě uvedené na webovém
odkazu http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf.
2.2.3.3 V tomto případě Uživatel rovněž předá RE jemu přidělené autentizační
údaje.
3

Práva a povinnosti RE a Uživatele při poskytování Služby

3.1

Jakmile bude mezi RE a Uživatelem uzavřena Smlouva prostřednictvím webového
rozhraní www.narodnieet.cz, anebo zasláním souhlasu e-mailem či poštou, a jakmile
Uživatel dodá RE veškeré dokumenty v souladu a ve formě uvedené v čl. 2.2 (podle
konkrétní situace Uživatele), zajistí RE pro Uživatele následující služby:
3.1.1 v zastoupení Uživatele podá správci daně žádost o autentizační údaje ve
smyslu § 13 ZET a tyto autentizační údaje od správce daně převezme;
3.1.2 v zastoupení Uživatele získá prostřednictvím společného technického zařízení
správce daně a na základě přidělených autentizačních údajů pro Uživatele 1
nebo více certifikátů pro evidenci tržeb ve smyslu § 15 ZET;
3.1.3 předá-li Uživatel RE údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých Uživatel
provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované
tržby ve smyslu § 17 ZET, oznámí RE v zastoupení Uživatele správci daně
prostřednictvím společného technického zařízení správce daně údaje o těchto
provozovnách;
3.1.4 poskytne Uživateli služby spočívající ve správě certifikátů pro evidenci tržeb
prostřednictvím jeho cloudového úložiště;
3.1.5 na žádost Uživatele podle čl. 4 níže umožní konkrétnímu dodavateli pokladen
a/nebo pokladních systémů pro evidenci tržeb zabezpečený přístup
k Uživatelovým certifikátům pro evidenci tržeb.

3.2

Uživatel odpovídá za správnost a přesnost údajů, jež o sobě poskytl RE, a to zejména
v plné moci udělené RE a v souhlasu se zpracováním osobních údajů, a zavazuje se
včas písemně informovat RE o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou
důležité pro plnění Smlouvy a poskytování Služby.
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3.3

Uživatel je povinen v souvislosti se Službou a při jejím poskytování 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 při poskytování Služby nebo v souvislosti s ní.

4

Platební podmínky

4.1

Služba je Uživateli poskytována bezplatně.

4.2

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.

4.3

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.

5

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.narodnieet.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.

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. RE výpovědí Smlouvy současně vypovídá plnou moc,
kterou Uživatel v souvislosti se Smlouvou RE udělil.

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, přičemž Uživatel se zavazuje pro výpověď Smlouvy použít
výhradně formulář „Žádost o ukončení využívání služby Národní EET“ dostupný na
internetové adrese www.narodniEET.cz. Uživatel výpovědí Smlouvy současně
odvolává plnou moc, kterou Uživatel v souvislosti s RE udělil. Uživatel si je vědom
skutečnosti, že ukončením Služby automaticky zaniká smlouva o využívání SMS EET
terminálu.

5.5

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.6

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