Vážení přátelé.

Vyplňte následující formuláře. Jedná se o formulář plné moci, k vašemu zastoupení ve věcech EET na úřadech,
naší společností Red Eggs s.r.o.
Dalšími formuláři jsou Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se Všeobecnými obchodními
podmínkami služeb Národní EET a SMS EET terminál. Souhlasy jsou nutné k poskytování našich služeb.
Formuláře, prosím, vytiskněte jednostranně na formát A4. Vyplněné a podepsané nesepínejte, pouze volně
vložte do obálky a zašlete poštou na naši adresu:
Red Eggs s.r.o.
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Česká republika
Podpisy nemusíte úředně ověřit.
Úvodní stránku č. 1 není nutno posílat.
Poté, co formuláře přijmeme, aktivujeme váš účet a získáme váš EET certifikát. Pak aktivujeme vaši vybranou
službu, abyste mohli začít evidovat tržby elektronicky.

S pozdravem,
podpora EETpro

Přílohy:
I.
II.
III.

Žádost o vyřízení podpisového certifikátu EET – plná moc k úkonům
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami služeb Národní EET a SMS EET terminál
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PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný /á / my, níže podepsaná společnost,
Jméno, příjmení (vyplňte, jste-li fyzická osoba) / název firmy (vyplňte, jste-li právnická osoba)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
Jméno jednatele/prokuristy (vyplňte pouze jste-li právnická osoba)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
DIČ (bez DIČ nelze vystavit
certifikát ani evidovat platby)*

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛

IČ

┗┻┻┻┻┻┻┻┛

Mám/-e obálku z FÚ s
autentizačními údaji

□

Sídlo (jste-li fyzická osoba uveďte úplnou adresu místa pobytu; práv. osoba vyplní adresu sídla společnosti)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
(dále jen „Zmocnitel“)
tímto zmocňuji / zmocňujeme
společnost Red Eggs s.r.o., IČ: 291 48 626, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204094
(dále jen „Zmocněnec“),
aby mne / nás zastupovala ve všech úkonech v oblasti evidence tržeb, a to zejména při jednání s jakýmkoli
správcem daně v souvislosti s podáním žádosti o autentizační údaje a při získání certifikátu pro evidenci tržeb ve
smyslu § 13 až 16 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET“).
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn zejména:
(i)

podat žádost o autentizační údaje podle § 13 odst. 1 ZET, a to jakýmkoli způsobem uvedeným v § 13 odst.
3 ZET;

(ii)

převzít od správce daně autentizační údaje; a

(iii)

získat pro Zmocnitele na základě autentizačních údajů prostřednictvím společného technického zařízení
správce daně 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb ve smyslu § 15 ZET.

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným předmětem plné moci oprávněn k provedení veškerých právních
jednání potřebných k výkonu výše uvedených pravomocí, zejména k přípravě, podepsání a podání veškerých
dokumentů potřebných či vhodných k získání autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb pro
Zmocnitele, k účasti na všech jednáních a k učinění veškerých dalších jednání a úkonů, které budou nezbytné
pro ochranu zájmů Zmocnitele.
Zmocněnec je výslovně oprávněn dále zmocnit jiného zástupce, aby jednal v rozsahu této plné moci.
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Další údaje pro získání bezpečnostního EET certifikátu
Telefonní číslo kontaktní
(uveďte mobilní telefonní číslo kontaktní osoby)

Telefonní číslo evidenční
(uveďte mobilní telefonní číslo, ze kterého budete
evidovat tržby, pokud se liší od čísla kontaktního)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛

E-mail (uveďte e-mailovou adresu kontaktní osoby)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
Číslo bankovního účtu (nepovinný údaj)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
Název provozovny, na které budou evidovány EET tržby

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
Podrobné informace k následujícím údajům získáte na Infolince pro EET dotazy 225 092 392.
Převažující činnost (vyplňte číslo vaší činnosti
dle číselníku uvedeného na str. 4 této plné moci)

Stav provozovny (nehodící se škrtněte)
aktivní

přerušený

┗┻┻┛
Typ provozovny (nehodící se škrtněte)
stálá

mobilní

virtuální

Lokalizace provozovny (nehodící se škrtněte)
poštovní adresa

SPZ

URL adresa

Upřesnění lokalizace (vyplňte úplnou pošt. adresu/SPZ/URL adresu podle výše zvolené lokalizace)

┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛
Počet certifikátů, které
požaduji/požadujeme zařídit

┗┻┛

Nejsem plátce DPH
(nejste-li plátce DPH,
proškrtněte)

Jsem plátce DPH
(jste-li plátce, vyplňte Vaši
nejpoužívanější sazbu DPH)

□

┗┻┛

Zmocnitel podpisem této plné moci potvrzuje, že veškeré výše uvedené identifikační a další údaje o Zmocniteli a
jeho provozovnách jsou správné, přesné a aktuální. Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec při výkonu svých
oprávnění podle této plné moci, zejména při jednání s orgány Finanční správy, spoléhá na správnost, přesnost a
aktuálnost poskytnutých údajů a nepřebírá jakoukoli odpovědnost za správnost, přesnost a aktuálnost
poskytnutých údajů.

V _______________ dne _______________

_________________________________________________
Podpis Zmocnitele; u právnické osoby jednatele/prokuristy
(podpis nemusí být úředně ověřený)
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Číselník druhu činností
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Doprava a skladování (603)
Kempy a tábořiště (103)
Kulturní, zábavní a rekreační činnost (604)
Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy (508)
Maloobchod s knihami, novinami, časopisy,
papírnickým zbožím, audio- a videozáznamy (505)
Maloobchod s ostatním zbožím (509)
Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro
domácnost (504)
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
(503)
Maloobchod s pohonnými hmotami (502)
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
výrobky (501)
Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami,
hrami (506)
Maloobchod ve stáncích a na trzích (507)
Nespecializovaný velkoobchod (406)
Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím
pro motorová vozidla (301)
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a
příslušenství (302)
Ostatní činnosti (606)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby
(605)
Ostatní specializovaný velkoobchod (405)
Ostatní ubytování (104)
Pohostinství (204)
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích
služeb (203)
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (102)
Stavebnictví (602)
Stravování u stánků a v mobilních zařízeních (202)
Stravování v restauracích (201)
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích
zařízeních (101)
Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a
příslušenstvím (404)
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
(403)
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
výrobky (401)
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost (402)
Výroba a zpracování včetně oprav (601)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* DŮLEŽITÁ INFORMACE
DIČ musí mít přiděleno každý živnostník či podnikatel nezávisle na tom, zda je či není plátcem
DPH. Bez přiděleného DIČ nelze zajistit EET certifikát a evidovat tržby.
Máte-li DIČ přiděleno, vyplňte jej do plné moci.
Nemáte-li přiděleno DIČ, informujte se u místně příslušného finančního úřadu o jeho přidělení.
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KLIENTA RED EGGS S.R.O.
I.
Informace o zpracování osobních údajů
Já, níže podepsaný/á, jako klient společnosti Red Eggs s.r.o., IČ: 291 48 626, se sídlem Praha 7 – Holešovice,
Bubenská 1477/1, PSČ 170 00 (dále jen „Správce“) tímto beru na vědomí, že Správce bude v souladu s § 5
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracovávat
(tj. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat,
předávat, šířit, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) mé osobní údaje, v následujícím rozsahu
(dále jen „Údaje“):
●

Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení/název firmy, jméno jednatele/prokuristy firmy, IČ,
DIČ, sídlo, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, název provozovny, na které budou evidovány
EET tržby, převažující činnost, typ provozovny, lokalizace provozovny, upřesnění lokalizace, stav
provozovny, počet certifikátů, které požaduji zajistit;

a to za účelem plnění povinností Správce vyplývajících z jeho postavení zplnomocněného zmocněnce při
zastupování mé osoby jako zmocnitele při jednání s jakýmkoli správcem daně v souvislosti s podáním žádosti o
autentizační údaje a při získání certifikátu pro evidenci tržeb ve smyslu § 13 až 16 zákona č. 112/2016 Sb., o
evidenci tržeb. Správce bude zpracovávat Údaje za výše uvedeným účelem po dobu nezbytnou ke splnění
povinností vyplývajících z plné moci udělené Správci. Beru na vědomí, že zpracování Údajů bude probíhat
zejména v rámci interního IT systému Správce Národní EET. Dále beru na vědomí, že Údaje mohou být v rozsahu
požadovaném zvláštními právními předpisy předány orgánům veřejné správy za účelem plnění povinností
Správce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

II.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Dále v souladu s ustanovením § 5 Zákona uděluji Správci jako správci osobních údajů tento souhlas se
zpracováním Údajů, (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou
nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo
kombinováním, blokováním a likvidací), a to za účelem nabízení obchodů a služeb týkajících se softwarových
řešení pro účely evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci výše uvedeného účelu
tímto souhlasím s tím, aby Údaje byly případně předány/zpřístupněny třetím subjektům, které se zabývají
poskytováním obchodů a služeb týkajících se softwarových řešení pro účely evidence tržeb, a to například
společnostem: A3 Soft s.r.o., Abiset s.r.o., ABX software s.r.o., Adam & Adam s.r.o., Agnis s.r.o., Amax com, s.r.o.,
APLS Zlín s.r.o., ARTEX informační systémy, s.r.o., AWIS Holding, a.s., BIZERBA Váhy a Systémy s.r.o., BLUE X
s.r.o., CÍGLER SOFTWARE, a.s., Consulta Bürotechnik s.r.o., ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.,
Dotykačka, s.r.o., eD' system Czech, a.s., ELCOM, s.r.o., Exorigo - Upos, sp.z.o.o., Global Systems, a.s., JAS ČR,
a.s., KASA FIK s.r.o., lngenico CZ s.r.o., LOGTRADE s.r.o., MRP-Informatics, spol. s r.o., O2 Czech Republic a.s.,
ONE PUB s.r.o., P.V.A. systems s.r.o., Papaya POS s.r.o., Red Eggs s.r.o., Selva - váhy s.r.o., SEP systém s.r.o.,
SHOPKEEPER s.r.o., Smart Software, s.r.o., storyous.com s.r.o., SUPPORT SYSTEM s. r. o., SWS Kolín s.r.o.,
T-Mobile Czech Republic a.s., Vectron Systems CZ s r.o., Vectron Systems CZ s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s.,
Wincor Nixdorf s.r.o., WinShop software s.r.o. Tento souhlas uděluji na dobu tří let od jeho udělení.
V souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování Údajů souhlasím také s tím, že Správce může podle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využívat podrobnosti
mého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu a elektronické prostředky za účelem šíření, obchodních
sdělení Správce. Tento souhlas uděluji též na dobu tří let od jeho udělení.
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III.
Práva subjektu údajů
Jsem si vědom/a, že jako subjekt údajů mám veškerá práva přiznaná Zákonem a dalšími právními předpisy.
Zejména jsem si vědom/a, že:
1) mám především právo požádat Správce o informaci o zpracování mých osobních údajů ke všem výše
uvedeným účelům (§ 12 Zákona);
2) Správce je povinen mi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích
či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje
zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro
rozhodování o mých právech; a
3) pokud se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu se zákonem, mám podle § 21 Zákona
právo požádat Správce o vysvětlení a mohu Správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
Jste-li právnická osoba, pak podpisem udělujete výše uvedené souhlasy s tím, že se na Vás nevztahuje ochrana
Zákona.

V _______________ dne _______________

___________________________________
Jméno, příjmení

___________________________________
Podpis
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SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
SLUŽEB „Národní EET“ A „SMS EET terminál“
KLIENTA RED EGGS S.R.O.
Já, níže podepsaný/á, jako klient společnosti Red Eggs s.r.o., IČ: 291 48 626, se sídlem Praha 7 – Holešovice,
Bubenská 1477/1, PSČ 170 00 tímto souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami služeb:
1) Národní EET (http://narodnieet.cz/obchodni_podminkyNarodniEET.pdf) a
2) SMS EET terminál (http://smseet.cz/obchodni_podminky_SMSEET.pdf),
jejichž aktuální znění je zveřejněno na výše uvedených webových adresách.

V _______________ dne _______________

__________________________________
Jméno, příjmení

__________________________________
Podpis
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