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Elektronická evidence tržeb (EET) 
Úvod 
Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky EET a Konfigurace EET. 
Na funkčnost se vztahuje samostatně prodávaná licence EET. 

Nastavení Money 
Prodejní místo 
Jako první krok je potřeba nastavit EET v menu Seznamy / Ostatní na kartě Prodejního místa. Z pohledu EET je samostatným prodejním místem každé pokladní zařízení. 

 
1. Pro zpřístupnění polí je nutné zatrhnout pole Evidovat tržbu. 2. Označení provozovny přiděluje finanční správa. Minimální hodnota je 1, maximální 999 999. 3. Označení pokladního zařízení zadává uživatel. Musí být v rámci provozovny unikátní a nesmí obsahovat nepovolené znaky (např. diakritiku). 4. Režim tržby může být Běžný (on-line provoz) nebo Zjednodušený (off-line provoz, který po důkladném prošetření povoluje finanční správa).  5. Podmínkou získání Certifikátu EET je přidělení autentizačních údajů. Tyto údaje posílá finanční správa do datové schránky po podání Žádosti o autentizační údaje do EET (na daňovém portálu v sekci EET), nebo je lze vyzvednout osobně na libovolném pracovišti finanční správy. Certifikát EET a označení provozoven pak po odeslání autentizačních údajů poplatník obdrží na daňovém portálu v sekci EET / Správa údajů evidence tržeb. 
Konfigurace připojení 
Dále je potřeba otestovat komunikaci se serverem státní správy na kartě Konfigurace EET (menu EET).  
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1. URL webové služby – doplní se z připravených seznamů při synchronizaci. 2. Maximální doba čekání na potvrzení v sekundách – uživatel doplní čas, po který bude ochoten čekat, než server státní správy odpoví. Minimální hodnota je 2,01 sekundy, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu. 3. Počet chybných odeslání účtenky pro notifikaci e-mailem – zde si uživatel nastaví, po kolika neúspěšných pokusech o evidenci účtenky chce odeslat informační e-mail. Jestliže je v poli 0, e-maily se neodesílají. Neodesílají se ani při chybném testu komunikace. 4. Typ zprávy pro notifikaci při dosažení počtu chybných odeslání – informační e-mail se konfiguruje v menu Administrace / Typy zprávy. 
Po stisku tlačítka Výchozí hodnoty se do karty doplní do polí URL webové služby a Maximální doba čekání údaje z databáze Money. 
Tlačítko Test komunikace slouží k otestování spojení se serverem státní správy. Po úspěšném testu Money zobrazí zprávu: 

 
Nastavení skupin dokladů 
Tržby lze evidovat na následujících dokladech: 

- Pokladní doklady příjmové i výdajové - Interní doklady - Prodejky vydané - Prodejky přijaté  
U uvedených dokladů doporučujeme zadat parametry EET v Nastavení všech skupin. Na kartě nastavení přibyl nový oddíl EET, kde je nutné do pole Prodejní místo pro evidenci tržeb dosadit prodejní místo s platným certifikátem (viz předchozí kap. Prodejní místo).  
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Každý doklad vystavený v této skupině se pak otevře s aktivovanou volbou pro zařazení do EET, kterou je možné v případě potřeby ručně zrušit (např. na dokladu, kterým se převádí hotovost mezi pokladnami a který tedy pod evidenci tržeb nespadá). 
Dále je pak možné tržby evidovat i na dokladech: 

- Faktury vydané  - Zálohové faktury vydané 
za předpokladu, že jsou hrazené platební kartou. Úhrady faktur v hotovosti se totiž evidují v hradicím dokladu a platby převodem či dobírkou pod EET vůbec nespadají. V seznamech faktur se tak logicky budou ukládat oba druhy dokladů. Aby uživatel nemusel při každé platbě myslet na to, zda má či nemá zatržené pole EET, doporučujeme v seznamech faktur vytvořit zvláštní skupinu pro EET, kde bude doplněné Prodejní místo a Způsob platby bude nastavený na hodnotu Platební kartou:   

Faktury vydané    Zálohové faktury vydané 
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Vystavení dokladu 
Pokladního doklad, Interní doklad a Prodejka 
Pokud se Pokladní doklad vydaný/přijatý, Interní doklad a Prodejka vydaná/přijatá vystaví ve skupině, která má správně nastavené Prodejní místo pro EET, otevře se karta dokladu se zatrženým zeleným polem EET a s vyplněným Prodejním místem, které se nedá editovat. Pozn.: V Interních dokladech se prodejní místo nezobrazuje. 
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Faktura vydaná a Zálohová faktura vydaná 
Na těchto dokladech se Prodejní místo nezobrazuje. Je třeba zkontrolovat, zda je v poli Způsob platby dosazené Platební kartou a zda má karta zatržené pole EET: 

 

 
Jestliže faktura pod povinnou evidenci nespadá, zatržení pole EET se dá zrušit ručně: 

 
Dále se doklady vyplňují obvyklým způsobem. 
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Zvláštní režim DPH 
Mezi údaji, které podle zákona o EET finanční správa eviduje, jsou také částky ve zvláštním režimu DPH pro cestovní službu a prodej použitého zboží. Tyto údaje se odesílají z dokladů, na jejichž položce je Členění DPH pro: 

- Cestovní služby - Použité zboží 
V seznamu Členění DPH (menu Seznamy / Účetní) jsou pro tyto účely připravené položky: 

 
Evidence tržby 
Kódy uváděné na účtence 
BKP – bezpečnostní kód poplatníka se tiskne na účtence vždy a slouží k identifikaci vazby mezi poplatníkem a účtenkou 
FIK – fiskální identifikační kód se tiskne na účtence při on-line provozu v případě úspěšné evidence tržby 
PKP – podpisový kód poplatníka o délce 343 znaků se tiskne při off-line provozu ve zvláštním režimu nebo v případě neúspěšné evidence tržby 
Obecný postup 
V okamžiku uložení dokladu se zatrženým polem EET se odešle datová zpráva o tržbě na server finanční správy pod automaticky vygenerovaným pořadovým číslem. Systém finanční správy by měl obratem (do dvou sekund) odeslat potvrzení o přijetí zprávy s unikátním kódem FIK. Teprve pak může uživatel vystavit účtenku, na níž je uveden kód FIK. 
Pokud se nepodaří navázat spojení nebo není během nastaveného časového intervalu přijaté potvrzení z finanční správy (viz bod 2 v kapitole Konfigurace připojení), uživatel může účtenku vystavit bez kódu FIK, ale v takovém případě musí zaúčtování tržby provést do 48 hodin, a to buď manuálně, nebo automaticky pomocí modulu CSW Automatic. 
Po uložení dokladu se zatrženým polem EET není možné měnit evidované údaje, a to ani v případě, kdy byla tržba evidována neúspěšně. Pokud totiž nedorazí potvrzení datové zprávy s FIK, může být zpráva na serveru EET evidována pod BKP a pořadovým číslem. V takovém případě se účtenka tiskne s „dlouhým“ kódem PKP. 
Při odeslání je vhodné podepsat datovou zprávu stejným certifikátem, jako byl použit pro podpis PKP. V případě, kdy je certifikát neplatný, použije se pro podpis zprávy nový platný certifikát. 
Evidence v Money 
Po uložení dokladu se ihned automaticky vygeneruje účtenka, kterou je možné dohledat v Detailech k uloženému dokladu v záložce Účtenky EET. 
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Jedná se o záznam v seznamu EET / Účtenky EET.  

 
Ve sloupcích seznamu lze nalézt všechny důležité informace: kód FIK, Stav evidence (evidováno, chyba, neevidováno), Číslo dokladu, ke kterému se účtenka vztahuje, zda byla importována atd. Potřebné informace doporučujeme zvolit ve Výběru sloupců: 

 
V seznamu Účtenky EET lze rovněž provést manuálně Hromadnou evidenci tržby pro účtenky, které byly vystaveny, ale dosud nebyly evidovány (buď chybou přenosu, nebo při práci ve zvláštním režimu). 

 

 



CÍGLER SOFTWARE, a.s.  www.money.cz  

8  Hotline: 549 522 502 
E-mail: obchod@money.cz 

 Dokumentace Money S5: www.money.cz/money-s5 
 Dokumentace Money S4: www.money.cz/money-s4  

Probíhající proces evidence lze přerušit. Po dokončení evidence se objeví okno s protokolem výsledku. 

 
Tiskové sestavy 
Všechny uvedené doklady (viz kap. Vystavení dokladu), které byly evidované v EET, obsahují v designech tiskových sestav CSW – barevná a CSW – obyčejná účtenku, která se tiskne na konci tiskové sestavy. 
Varianta účtenky s FIK  

 
 Varianta účtenky bez FIK, kdy se tiskne PKP  

 
Pokud má uživatel vytvořené vlastní tiskové sestavy, musí si je v Návrhu tiskové sestavy upravit individuálně (např. zkopírováním příslušných proměnných ze sestav CSW). Pozor – na formuláři je nutné vytvořit dostatek místa pro tisk kódu PKP. 

Editace dokladu 
Na dokladu, který je již evidován v EET (vč. případů neúspěšné evidence), nelze změnit následující údaje: 

- Stav zatržení pole EET - DIČ poplatníka - Celková částka tržby - DPH - Členění DPH 
Na dokladu se zároveň objeví oranžový pruh s oznámením, že byla provedena evidence tržby. 
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Pokud se uživatel pokusí na dokladu změnit údaj, který je evidován v EET (např. celkovou částku), program uložení dokladu odmítne a zobrazí upozornění: 

 
Storno dokladu 
Při stornování dokladu, který je evidován v EET, se zároveň s vytvořením stornujícího dokladu provede storno účtenky, evidované u stornovaného dokladu, a vytvoří se nová, stornující účtenka, která se naváže na stornující doklad. 
Příklad:  
1. Uložíme doklad PP00003 s cenou 1000 Kč, který se eviduje v EET. 2. Současně se automaticky vytvoří účtenka č. 8 na 1000 Kč. 3. Doklad PP00003 stornujeme a vytvoří se doklad PP00004 s cenou 1000 Kč. 4. Ke stornovanému dokladu se vytvoří účtenka č. 9 se zápornou hodnotou –1000 Kč. 

 
V seznamu účtenek se u stornující účtenky aktivuje pole Storno. 
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Smazání dokladu 
Doklad, který je evidován v EET a je na něj navázaná nestornovaná účtenka, nelze smazat. 

 
Storno účtenky 
Nad seznamem Účtenky EET se dá provést storno vybrané účtenky pomocí tlačítka Storno tržby. 

 

 
1. Vytvoří se stornující účtenka s opačným znaménkem ke stornované. 

 
2. Na dokladu, který se váže k účtence, se zruší příznak evidence tržby a zmizí oranžový pruh s oznámením o evidenci. Doklad již není evidován v EET a jsou k němu vytvořené dvě účtenky s opačným znaménkem. 

 


