Postup pro stažení certifikátu
1) Přístupové jméno a heslo.
Z finančního úřadu jsme získali přihlašovací jméno a heslo na portál www.etržby.cz
Krok 1) Na portálu www.etrzby.cz vyberte záložku Webová aplikace EET (nalézt ji můžete v horní části
jako text nebo v pravé části s okýnky s odkazy).

Krok 2) Následně se chci již přihlásit a kliknu na „SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB“

Krok 3) Zadám jméno a heslo, které jsem obdržel. Současně aplikace potvrzení, že se jedná o
skutečný přístup a je požadováno ověření nejsem robot. Na obrázcích vždy vyznačte, co je
požadováno. Může se stát, že projdete tímto i vícekrát než jste vpuštěni do aplikace.
Pokud jste při žádosti o přihlašovací údaje zadali zabezpečení SMS, bude třeba zadat ještě kód
z příchozí sms.

2) Změna hesla
Nyní jste vyzváni ke změně hesla. Jako heslo můžete zvolit cokoliv podmínkou je, že bude obsahovat
1 velké písmeno, 1 malé písmeno a jedno. Celková délka min. 8 znaků.
Od této chvíle kdykoliv bude portál požadovat heslo, jedná se o toto nové heslo.
3) Vytvoření provozovny
V horní záložce si vyberete záložku provozovny. Tu musím poprvé vždy založit. Každá provozovna zde
získá své číslo.
Krok 1) Stisknu tlačítko nová provozovna.
krok 2) Vyplním údaje
krok 3) Uložím
Pokud je třeba vytvořit několik provozoven, zakládám jednu po druhé a opisuji si číslo provozovny.
Obvykle provozovna založena jako první má číslo 11. Další provozovny pak mají čísla 21,31,41 ….
V aplikaci Elektronická evidence tržeb budou o provozovnách zadávány podnikatelem tyto údaje:
Název: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny
Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální
Stav činnosti provozovny: aktivní/přerušená/zrušená
Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
Údaj o tom, kde se provozovna nachází (lokalizační údaj):
stálá: bude uvedena adresa (ulice, č. p/č. o, obec, PSČ)
mobilní: jednoznačný popis provozovny, např. v případě osobních vozidel uvedené registrační značky
virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon).

4) Certifikát
V horní záložce si vyberu záložku CERTIFIKÁTY.
Pokud žádný ještě nemám, vyberu možnost NOVÝ CERTIFIKÁT.
Stisknu tlačítko VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI. Tu je třeba potvrdit zadáním hesla. Stisknu tlačítko
POTVRDIT. Nyní se vytvořila žádost, kterou odešlu tlačítkem ODESLAT ŽÁDOST. Nyní je žádost
vytvořena a je třeba stáhnou certifikát.
Stisknu tlačítko VYTVOŘIT EXPORTNÍ SOUBOR, znovu je požadováno heslo. Poté se zobrazí možnost
STÁHNOUT EXPORTNÍ SOUBOR. Soubor tedy stáhnu a uložím do PC na bezpečné místo (současně
musí být k nalezení, když bude potřeba). Soubor má koncovku p12.
Nyní se již mohu odhlásit – tlačítko UKONČIT PRÁCI (vpravo nahoře).

Nezapomeňte vystavit k pokladně upozornění o EET režimu.
O čem to je? Informační povinnost prodejce Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o
tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi
účtenku. Obsahem informačního oznámení je  text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je
prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li
prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,  text ve znění „Podle zákona o
evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve
zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5
dnů.“, evidujeli prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. Informační
oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na
prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a
čitelné.
Vytiskněte a použijte jednu ze dvou variant
Pro běžný režim:

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.“
Pro zjednodušený režim (tento režim vám musí povolit FU na základě žádosti za 1.000,-)

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve
zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

