Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET:
Pro zprovoznění Elektronické evidence tržeb je nezbytně nutné, vykonat registraci
u Finanční správy ČR. Tato registrace se zařídí elektronicky prostřednictvím
portálu „EPO“ – www.daneelektronicky.cz:

Zde vstupte do „Elektronická evidence tržeb“:

Nejprve je třeba zažádat o autentizační údaje do EET (1). Vykonáte tak
prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře:

Prostřednictvím průvodce (vpravo) vyplníte jednotlivé údaje:

Nakonec si formuláře (pro sebe) vytiskněte a prostřednictvím funkce „Odeslání
písemnosti“ jej odešlete na FÚ, obdobně jako v případě jiných tiskopisů (například
DPH).
Za několik dnů obdržíte dopis – „Oznámení o přidělení autentizačních údajů“,
které Vám umožní přístup na „Společné technické zařízení správce daně“. Jedná
se o dva údaje – Název uživatele a Heslo (které však slouží pouze k prvotnímu
přihlášení a jeho platnost je omezena na 90 dnů).
Žlutě označený bod (2) – viz výše – spustí funkci „Přihlášení uživatele ke službám
aplikace EET“:

Pozor – přihlášení nelze uskutečnit v den, kdy Vám byl dopis doručen. Musíte
počkat na den následující.
Pokud zadáte své přihlašovací údaje a potvrdíte, že nejste robot. Může ještě dorazit
autorizační SMS-ka na Váš mobil (pokud jste v žádosti zaškrtli toto zabezpečení).
Následně budete vyzváni k zadání nového, trvalého hesla:

Poté, co heslo nastavíte, klikněte na „Pokračovat“:

Objeví se tato stránka:

Určitě započnete zadáním svých provozoven:

Vlastní zadání provozovny vypadá takto:

Zadání dokončíte kliknutím na tlačítko „Založit provozovnu“. Máte-li alespoň
jednu zadanou provozovnu, spatříte tuto obrazovku:

Jak je patrné, můžete zadávat další (N) nové provozovny. Označenou provozovnu
pak bude potřeba (A) Aktivovat. Předpokládám, že aktivace se má vykonat těsně
před okamžikem, kdy provozovna začne odesílat údaje do EET.
Získání vlastního autentizačního certifikátu:
Na stejných stránkách získáte, v sekci „Certifikáty“ svůj autentizační certifikát:

Při prvním vstupu do „Certifikátů“ Vám doporučuji – nastavte si „Email pro
upozornění“ (1). Je to důležité. Před vypršením certifikátu budete upozorněni emailem, že si máte prodloužit jeho platnost.
Kliknutím na „certifikát CA“ (2) docílíte možnosti stažení certifikátu „Autority“:
Určitě si jej uložte. Doporučuji nějaké externí úložiště (usb-disk), pro případ, že
dojde k výmazu dat z Vašeho počítače i pro účely přenosu do jiných počítačů,
v nichž se bude uskutečňovat prodej. Pozor – je nutné jej nainstalovat do sekce
„Důvěrné kořenové certifikační autority“. Bez instalace tohoto certifikátu by nebyl
Váš vlastní certifikát funkční. V případě instalace kořenového certifikátu není
vyžadováno žádné heslo.
Svůj vlastní autentizační certifikát si vygenerujete funkcí „Nový certifikát“ (N).

Následně zadejte heslo pro tento certifikát. Toto heslo bude následně vždy
vyžadováno při instalaci či přenosech certifikátů:

Po potvrzení se objeví údaje „Podání žádosti“, kde kliknete na „Odeslat žádost“:

Následuje několikasekundové generování, zakončené zprávou:

Klikněte na „Vytvořit exportní soubor“. Zadejte své heslo (viz výše) a poté:

Stáhněte exportní soubor – svůj certifikát někam do počítače. Nejlépe na přenosný
usb-disk:

Byl-li Vám vydán nějaký certifikát, změní se průvodní obrazovka „Certifikáty“
takto:

Uložený certifikát (soubor s koncovkou .p12) nainstalujete prostřednictvím
ovládacího panelu „Možnosti internetu“ – „Obsah“ – „Certifikáty“ … popsáno
výše v této příručce.

Informační povinnost poplatníka dle §25 ZoEt:
Každý poplatník, uskutečňující evidované tržby, musí ve své provozovně na
viditelném místě umístit čitelné informační oznámení, jehopž obsah může vypadat
například takto:

INFORMAČNÍ PROHLÁŠENÍ – jméno firmy – EET/Běžný režim:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Co se stane, když nedojde k navázání kontaktu u odesílané zprávy do EET:
Pokud se z nějakého důvodu nepodaří dokončit odeslání zprávy do EET, musí
účtenka obsahovat, kromě BKP kódu i kódovaný otisk PKP-kódu. Doklad pak
může vypadat například takto:

Případ účtenky ze skladového programu („paragon“):

Příprava počítače pro Elektronickou evidenci tržeb:
1) EET vyžaduje prostředí MS-Windows, verze 7, nejlépe pak 8 nebo 10
2) Je nutná přítomnost prostředí .NET Framework 4.5, či jeho vyšší verze
Přítomnost prostředí lze prověřit prostřednictvím funkce „Ovládací panely“:

Zde kliknete na „Programy“:

Dále zvolte „Programy a funkce“:

Zde kliknete na „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“. Tím dojde
k zobrazení tabulky „Funkce systému Windows“. Pokud je prostředí .NET
Framework dostupné, uvidíte to, včetně čísla jeho verze.

3) Do Vašeho počítače je třeba nainstalovat tzv. „Certifikát kořenové autority“. Obvykle
je to soubor s koncovkou „.cer“ (například ca.cer). Na ten klikněte 2x myší a
vykonejte jeho instalaci pro „Místní počítač“. Je důležité, aby instalace uložila tento
certifikát mezi „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“:

4) Instalace autentizačního certifikátu:
Od finanční správy získá každý subjekt, který se zaregistruje k EET, svůj
podpisový (autentizační) certifikát. Mělo by jít o soubor s příponou „.p12“.
Certifikát bude vydán pro Vaše DIČ. Instalaci vykonáte systémové
prostřednictvím funkce „Ovládací panely“ – „Možnosti internetu“:

Zde následně zvolíte „Možnosti internetu“:

V této funkci dále kliknete na „Obsah“ a poté na „Certifikáty“:

Pokud je Váš certifikát již nainstalovaný, zkontrolujte (1) jeho datum ukončení.
Pokud je třeba certifikát instalovat (poprvé nebo jeho čerstvější verzi), kliknete na
tlačítko „Importovat“ (2):

V případě importu certifikátu Vám pomůže „Průvodce importem certifikátu“, kde
nejprve kliknete na tlačítko „Další“. Zde je třeba zadat „Název souboru“
s certifikátem (a), který se může nalézat kdekoliv ve Vašem počítači, nebo třeba na
usb-disku:

Prostřednictvím tlačítka „Procházet“ (b) vyvoláte průzkumníka, který Vám
umožní certifikát dohledat:

Zde nejprve zvolíte (1) typ certifikátu (*.pfx nebo *.p12). Dále kliknete na soubor
s Vaším certifikátem (2) a volbu potvrdíte kliknutím (3) na tlačítko „Otevřít“.

Následuje kliknutí na tlačítko „Další“, kdy budete dotázání na heslo:

Heslo (1) si volí uživatel obvykle sám, vždy při stahování certifikátu z internetu a
jeho uložení někam na disk. Dále se můžete rozhodnout (2), zda povolíte pozdější
přenos certifikátu do jiného počítače. Potvrzení hesla (3) provedete tlačítkem
„Další“, objeví se dotaz na umístění certifikátu:

Doporučuji volbu „Osobní“ a následné potvrzení tlačítkem „Další“. Import
podpisového certifikátu uzavřete tlačítkem „Dokončit“.

