
Pokladnička EET 
 
Co musíte mít před zahájením odesílání tržeb na EET 
 

• Musíte získat přihlašovací údaje na portál EET buď osobní návštěvou finančního úřadu nebo když 
máte datovou schránku, tak online na   
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces  
odkaz ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET 
 

• Pomocí získaných přihlašovacích údajů se přihlásíte na  
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces  
odkaz SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB, tam si zaregistrujete provozovny (systém přidělí čísla 
provozoven) a získáte certifikát. Certifikát musí být s koncovkou .p12. 

 

Další informace najdete na http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb . 
 

Nastavení v Pokladničce EET 
 

Certifikát si uložíte někam na svůj počítač, ze kterého budete odesílat tržby. Doporučujeme uložit ho tam, 
kde jsou data Pokladničky, protože se pak bude zálohovat společně s daty. Data jsou na 
C:\CSHdata\PokladnickaEET\DATA 
 

V Akce - Nastavení vyplňte údaje o sobě a zapište DIČ - DIČ vyplňují i neplátci DPH, DIČ má každý, kdo 
je registrován alespoň k jedné dani, to znamená má ho i ten, kdo je registrován k dani z příjmu.  
 

Označení provozovny vám bylo přiděleno při registraci k EET.  
 

Označení pokladny si volíte sami, mohou tam být písmena i číslice, nepoužívejte však písmena s českou 
diakritikou (jen písmena bez háčků a čárek). 
 

Jako Maximální dobu odezvy doporučujeme vyplnit minimálně 5 sekund. Program od verze 1.10 
kontroluje platnost podpisu zprávy z Finanční správy, ve které je FIK. Tím je zaručeno, že FIK jste 
opravdu obdrželi ze správného místa a že nebyl cestou po internetu změněn. Program si však při prvním 
odeslání třžby po jeho spuštění musí stáhnout nějaké údaje z internetu a to trvá asi 2 až 3 sekundy. Proto 
při kratší době odezvy by mohlo první odeslání tržby skončit vypršením této doby. Pokud odeslání skončí 
vypršením doby odezvy, jednoduše tržbu pošlete znovu. Na Finanční správě se zapíše jen jednou. 
 

Dále je nutné nastavit Cestu k certifikátu, který jsme si uložili na počítači. Můžete použít tlačítko 
Procházet a cetifikát najít. 
 

V políčku Heslo vyplňte heslo k certifikátu, které jste zadávali při žádosti o certifikát. Není to heslo, pod 
kterým se přihlašujete na portál EET. 
 

Zvolte správně Tiskárnu. Pokud tisknete na běžné tiskárně (laserové nebo inkoustové) zvolte normální. 
Pokud tisknete na nových paragonových tiskárnách, které umí tisknout graficky, zvolte paragonová 
grafická. Jedině v případě, že tisknete na staré jehličkové paragonové tiskárně, která neumí tisknout 
graficky zvolte paragonová textová. V tomto případě musí umět tiskárna tisknout znaky v kódu Windows 
1250. Paragonová tiskárna musí mít šířku papíru 80 mm. 
 

Aktivace demoverze na plnou verzi a otestování správnosti nastavení 
 

Aktivaci programu na plnou verzi provedete funkcí Akce - Aktivace demoverze na plnou verzi. Pak zadáte 
kód, který jste dostali po zakoupení programu. Program vymaže všechna data, která byla vytvořena na 
demoverzi. 
 

Otestování, zda máte program správně nastaven provedete tak, že založíte nějakou tržbu a pak spustíte 
Akce - Ověřit funkčnost odesílání. Program odešle tržbu na Finanční správu v tzv. ověřovacím režimu, kde 
se zpráva zkontroluje, ale nezapíše (nevrátí se tedy ani FIK), pouze se vrátí zpráva, zda je vše v pořádku 
nebo zda nastala nějaká chyba. Potom tuto testovací tržbu můžete vymazat pomocí F3. POZOR! 
Neodesílejte tržbu na ostré verzi funkcí Odeslat tržbu nebo Odeslat označené tržby před termínem, než 
pro vás začne povinnost tržby odesílat! Tržba by se zapsala na serveru Finanční správy a už by nešla 
vymazat. 


