Stručný návod k programu EET
1. Úvod – použití programu
Program slouží pro komunikaci a autorizaci tržeb na portálu EET. Tento program řeší
registraci jednotlivé tržby a získání FIK – fiskálního identifikačního kódu, který se automaticky
získá komunikací s portálem MFCR. Odpadá tak nutnost pořizovaní dalších hardwarových
zařízení, bude stačit počítač připojený k internetu a tiskárna k vytištění účtenky zákazníkovi.
Program je tedy vhodný pro ty, kteří inkasují hotovost, ale nepotřebují žádné mobilní
zařízení, či můžou registrovat tržbu dopředu. Připravujeme též aplikaci pro mobilní zařízení.

2. Práce s programem
Po spuštění programu se objeví obrazovka, ze které jsou dostupné všechny hlavní funkce
programu, viz obr.

Na obrazovce vidíme chronologicky seřazené registrované tržby. Program je koncipován za
účelem co nejjednodušší komunikace. V základu tedy vychází z toho, že jednotlivé tržby mají
jednotné DPH. Po stisknutí kombinace kláves program vyzve k vložení částka tržby a
stručného popisu tržby.

CTRL + Z - tržba v základní sazbě DPH 21%
CTRL +S - tržba v snížené sazbě DPH 15%
CTRL + D - tržba v druhé snížené sazbě DPH 10%
CTRL + B - tržba bez daně pro neplátce DPH
Program poté přidělí tržbě FIK a případně vyzve k tisku účtenky

Pokud se jedná o složitější případ, je nutno vyplnit editor tržby a poté použít tlačítko s ikonou
zeměkoule (klávesa F11) k registraci tržby. Pro zjednodušený režim se použije tlačítko
s ikonou diskety (klávesa F12), kdy se vygeneruje BKP a PKP tržby. Tržba se odešle později,
až pominou překážky bránící jejímu přímému poslání. /nejde internet …/

Z úvodního přehledu tržeb je dosažitelná tisková sestava Přehled tržeb za období. Tento
přehled se vytiskne po zadání požadovaného období. V horní záložce okna nalezneme
užitečné funkce pro export dokumentu do formátů pdf, doc, txt, csv,xls stejně jako jeho
odeslání pomocí mailové pošty.

3. Nastavení programu
Do hlavního menu programu se dostaneme po opuštění přehledu tržeb. V rámci hlavního
menu jsou dostupné funkce nastavení programu, nastavení majitele, aktualizace programu
z internetu, info o systému.

Důležité je zejména Nastavení programu, které určuje zda program bude komunikovat se
zkušebním portálem MFCR – tzv. playgroundem, nebo s ostrým portálem EET. Dále se zde
vyplňuje název certifikátu přiděleného finančním úřadem – tento získá uživatel při registraci,
heslo k tomuto certifikátu a údaje týkající se identifikace pokladny a pokladního místa
podnikatele. Program umí automaticky přidělovat doklad na základě tvaru čísla dokladu,
např.
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Certifikát pokladního místa a nastavení elektronické adresy není dostupné v demo verzi
programu. V demoverzi programu jsou dva předvolené formuláře pro tisk účtenky. První je
Receipt - paragon DPH pro plátce DPH a druhý je Receipt - paragon pro neplátce.

V údajích o majiteli se zadá identifikace majitele programu, nelze změnit název firmy a DIČ
firmy.

Tyto se získají na základě objednávky ostré verze programu. Program je registrován na DIČ a
obchodní název firmy uživatele.

4. Registrace ostré verze programu
Ostrá verze programu se registruje v menu Info o systému, záložka Nastavení. Po stisknutí
tlačítka Přeregistrování programu program vyzve k vložení registračního řetězce, který
uživatel získá na základě objednávky programu. Tento registrační řetězec je distribuován
v souboru DIČ.TXT . Po jeho otevření je třeba text vzít do schránky a vložit do programu.

