
Návod k použití funkcí EET (Elektronické evidence tržeb)
v prostředí programu WinDUO

Program  WinDUO  obsahuje  kompletní  podporu  pro  komunikaci  se  systémem  elektronické
evidence tržeb dle specifikací EET verze 3.1.1. K provozování tohoto systému budete potřebovat
certifikát, který si vygenerujete na stránkách „Daňového portálu“. K vygenerování těchto certifikátů
musíte mít  k dispozici  autentizační  údaje do EET.  Pokud je nemáte a máte k dispozici  datovou
schránku nebo platný elektronický podpis, lze si  o ně zažádat na daňovém portále. V opačném
případě budete pro tyto údaje muset osobně na finanční úřad. Ve WinDUO si můžete i vyzkoušet
chování a proces evidence tržeb za využití Playground Daňového portálu. Popis naleznete níže v
kapitole „Zkušební provoz“.

Základní nastavení EET

Nejdříve je nutno provést základní nastavení programu WinDUO.

okno nastavení EET naleznete v Hlavním menu WinDUO – Nastavení – Elektronická evidence tržeb (EET)

V nastavení nastavujete následující volby:

Zpracování EET – jednotlivé možnosti nastavení jsou následující

1. zakázáno – proces evidování tržeb není povolen a volby budou nepřístupné

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces


2. ručně – jednotlivé položky tržeb budou evidovány ručně stiskem tlačítka EET

3. automaticky  –  položku  tržby  lze  zaevidovat  stiskem  tlačítka,  popřípadě  bude  tržba
zaevidována automaticky při uložení dokladu nebo před jeho tiskem

Režim tržby – jednotlivé možnosti nastavení jsou následující

1. běžný – tržba je evidována v běžném režimu

2. zjednodušený  –  tržba  je  evidována  ve  zjednodušeném  režimu,  k  tomuto  režimu  je
zapotřebí povolení vydané správcem daně

3. testovací  (ověřovací  mód) –  v tomto režimu není  tržba evidována,  ale je pouze ověřen
proces odeslání na produkční server

4. zkušební  (playground)  –  v  tomto  režimu  lze  nezávazně  otestovat  proces  zpracování,
vrácené FIK (Fiskální Identifikační Kód) nejsou platné a jsou neplatné také doklady s tímto
kódem. Neplatný FIK lze poznat tak, že na posledních dvou místech jsou znaky „f“. Končí
tedy „-ff“. Tzv. „fiktivní FIK“. Veškeré zpracování však probíhá stejně, jak v ostrém režimu.
Blíže viz v kapitole „Zkušební provoz“.

Označení provozovny – zde je nutno vyplnit označení provozovny. Mělo by korespondovat s číslem
provozovny, které jste si vytvořili v seznamu provozoven na Daňovém portále. Tento údaj je číslo v
rozsahu 1-999999.

Označení pokladny –  tento údaj je plně na Vás a nemusí být nikde předtím registrován. Slouží k
označení pokladny, která evidenci tržeb provádí.  Jeho délka může být až 20 znaků a nesmí být
prázdný,  popřípadě  obsahovat  pouze  znak  mezeru.  Povolena  jsou  velká  a  malá  písmena  bez
diakritiky a navíc znaky tečka, čárka, dvojtečka, středník, lomítko, hash (#),  pomlčka, podtržítko a
mezera.

Soubor s certifikátem –  zde zadáváte odkaz na soubor s podpisovým certifikátem, který jste si
vygenerovali na Daňovém portále. Certifikát je vázán na DIČ a DIČ certifikátu musí korespondovat s
DIČ nastaveným v programu. Napravo od pole pro zadání názvu je tlačítko pro vyhledání souboru.
Soubor  je  ve  formátu PKCS#12 a má příponu *.p12 .  Certifikát  je  ve  výchozí  podobě chráněn
heslem a toto heslo musíte správně vyplnit, jinak certifikát nebudete moci použít. Pokud je soubor
certifikátu i  heslo zadáno správně,  objeví  se mezi  názvem souboru a tlačítkem pro jeho výběr
fajfka. Zadané heslo je v programu uloženo kódovaně v nečitelné podobě.

Heslo – zde zadáte heslo k certifikátu

Otestovat odeslání účtenky do EET –  zde otestujete, zda jsou zadané údaje správné (označení
provozovny se neověřuje) a zda lze bez problému komunikovat se serverem evidence tržeb.

Zjednodušená tabulka přiřazení částek –  v případě potřeby rozdělení částky dokladu pro EET je
zobrazena zjednodušená tabulka, která obsahuje pouze základní sazby DPH a neobsahuje pole pro
cestovní  službu,  použité  zboží  a  následné  čerpání.  Bližší  informace  o  tabulce  přiřazení  částek
naleznete v kapitole „Tabulka přiřazení částek“ níže.



Nahoře zjednodušená tabulka přiřazení částek,

vpravo úplná tabulka

Vždy zobrazovat tabulku přiřazení částek, i když lze odvodit – zobrazí tabulku přiřazení částek i v
případě, že údaje o dani lze zjistit z pokladního dokladu nebo provázané pohledávky. Pokud lze
údaje zjistit, jsou tyto v tabulce předvyplněny. Z pokladny se údaje zjišťují ze skladu, pokud je nelze
zjistit, tak z rozkontu, pokud nejsou ani tam, tak z neúčetního členění. Z provázané pohledávky se
údaje zjišťují pouze z faktury.

Proces evidence tržeb

Tržby  se  vždy  evidují  v  agendě  pokladny v  návaznosti  na  výše  uvedeném nastavení.  Tržbu  lze
zaevidovat stiskem tlačítka „EET“

V automatizovaném režimu se tržba případně zaeviduje také při ukládání dokladu nebo při jeho
tisku.

Po úspěšném zaevidování tržby jsou údaje elektronické evidence vyplněny v záložce „EET“ a doklad
je automatizovaně při obdržení údajů uložen na disk.



Po úspěšném zaevidování tržby se tlačítko „EET“ změní na „Zruš EET“. Po stisknutí tohoto tlačítka
se zaeviduje tržba v částkách s opačným znaménkem a údaji platnými při evidenci tržby. Teprve po
tomto zrušení lze případně tento doklad zaevidovat znova s případnými změnami. Ke zrušení EET u
pokladního záznamu musíte mít uživatelská práva pro rušení dokladů v pokladně. 

V případě, že tržbu nelze z důvodu nedostupnosti internetu zaevidovat, není v dokladu uložen FIK,
ale pouze BKP a PKP kód generovaný programem a na dokladech je vytištěn PKP kód v délce 344
znaků.  Při  každém  vstupu  do  agendy  pokladny  se  kontroluje,  zda  nejsou  některé  doklady  s
přiděleným PKP nemající FIK, a které tedy vyžadují odeslání. Tuto kontrolu a odeslání lze v agendě
pokladny provést kdykoliv  i  manuálně volbou v systémovém menu okna „Odeslání  dokladů do
EET“.

Tabulka přiřazení částek

Tabulka přiřazení částek umožňuje snadno rozklíčovat údaje tržby do jednotlivých položek tržby,
pokud tyto nelze odvodit, popřípadě je chcete ručně upravit. Tlačítko „OK“ v této tabulce je aktivní
pouze tehdy, pokud součet všech částek dává součet celkové částky tržby. Celková částka tržby se
přebírá z částky pokladního dokladu a nelze v této tabulce měnit. Na začátku každého řádku této
tabulky je tlačítko, při  jehož stisku je zbývající  nerozklíčovaná částka připočtena do příslušného
řádku.  V  případě řádků,  kde je  rozlišován základ a daň je  tato zbývající  částka přepočtena dle
příslušné sazby, rozdělena a připočtena k příslušným políčkům. Jedinou výjimkou je tlačítko „Tržba
celkem“, které způsobí to, že jsou všechna políčka pod ním vyprázdněna a celá částka se stane
nerozklíčovanou.

Tisk hodnot

WinDUO tiskne požadované údaje, číslo dokladu, identifikaci provozovny a pokladny, datum a čas
přijetí tržby (je okamžikem stisku tlačítka EET u nezaevidované tržby). Dále tiskne BKP kód. FIK kód
tiskne v případě, že je tržba úspěšně zaevidována. Pokud z důvodu nedostupnosti služby evidence
nebyla možná,  je  vytištěn místo FIK kódu 344 znakový kód PKP.  Údaje  jsou aktuálně tištěny v



následujících  dokumentech  „Paragon“,  „Pokladní  daňový  doklad  –  A5“,  „Pokladní  doklad  -
prodejka“, „Pokladní doklad - prodejka A5“ a novém dokumentu „EET účtenka – A5“.

Danovy doklad c.                  TEST0002
------------------------------------------
Datum zdanitelneho plneni         8.2.2017

Dodavatel:               Imaginarni s.r.o.

                              Masarykova 7
                                     Lhota
ICO: 12126144              DIC: CZ00000019
==========================================
Provozovna: 11          Pokladna: POKLADNA
Datum: 8.2.2017              cas: 15:50:14
------------------------------------------
                                      Kc
Auticko modre                     121.00 A
Provazek autickovy
  2.2 x 1.21                        2.66 A
Klicek autickovy TITAN            211.75 A
Sada samolepek s Babisem
  2 x 119.79                      239.58 A
                            ==============
C E L K E M                       575.00

          Rekapitulace DPH v Kc
Sazba       DPH                   Celkem
21%       99.79                   574.99 A
------------------------------------------
Rezim trzby:                         bezny

                   FIK
 91d3666a-e5ff-4352-a2a0-bf5769e1134a-ff

                   BKP
       5801a7b6-a100bc39-b0dc3a43-
            6144ed29-d29ded53

------------------------------------------

Datum vystaveni dokladu           8.2.2017
          Dekujeme za Vas nakup
Pokladni:

Vzorová účtenka vytištěná WinDUO

Vyzkoušení práce a obsluhy v testovacím prostředí

Systém práce a obsluhy WinDUO ve vztahu k EET máte možnost vyzkoušet v Playground prostředí,
které je určeno k testování a odeslané tržby do tohoto prostředí nejsou evidovanou tržbou dle
zákona přidělovaní FIK kód je jen fiktivní. Takovýto FIK kód poznáte tak, že na posledních dvou
místech  jsou  v  něm  znaky  „ff“  („Fiktívní  FIK“,  viz  účtenka  výše).  Nedoporučujeme  toto  však
provozovat na ostrých datech. Nainstalujte si WinDUO do nové složky a data si v ostrém programu
zaarchivujte a v tomto novém programu odarchivujte. V nastavení EET si pak zvolte režim tržby
Zkušební  (playground).  Dále  si  musíte  stáhnout  certifikáty  pro  playground  z  adresy
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_CA1_Playground_v1.zip. Stažený archív si rozbalte do
složky s testovacím WinDUO. V nastavení / Faktury a identifikační údaje si nastavte DIČ na hodnotu

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_CA1_Playground_v1.zip


CZ00000019  a  v  nastavení  EET  nastavte  soubor  certifikátu  na
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12. Heslo k tomuto certifikátu je: eet

Tímto jste připraveni k zkušebnímu evidování  tržeb. Vše bude fungovat jak v ostrém provozu.

Ostatní

Veškerá komunikace se servery EET je logována na úroveň dokladů. Tento soubor logu není přímo
přístupný a nelze do něj v současné době nahlížet.

WinDUO používá ke komunikaci se servery ministerstva financí obsažený program Invenius, který
kromě EET obsluhuje také zjišťování spolehlivosti plátců a zjišťování čísel evidovaných bankovních
účtů  plátců  DPH.  Některé  antivirové  programy  mohou  tento  program  detekovat  jako  hrozbu
(setkali jsme se s tímto pouze u AVG a tento program mohou smazat).

Je také důležité aktualizovat tuto aplikaci na aktuální verzi. Toto se normálně děje při aktualizaci
WinDUO. V případě, že používáte WinDUO v síti, nemusí operace aktualizace proběhnout korektně.
Vypněte tedy po dobu instalace ostatní  počítače, v kterých bylo spuštěno WinDUO a proveďte
aktualizaci.  Pokud  i  přesto  aktualizace  neproběhne,  restartujte  počítač  a  aktualizaci  proveďte
stažením souboru ze stránek WinDUO - http://download.winduo.cz/winduocd.exe

Verze dokumentu 1.0.1 Milan Slíva, 12.2.2017

http://download.winduo.cz/winduocd.exe

