
EET v systému INFOwin 

Konfigurace 
1. Práci s EET je třeba nakonfigurovat. Vše podstatné se nastavuje v menu "Systémové operace", 

"Nastavení systémových údajů","Přehled klientů". Zde na příslušném klientovi přejdete na záložku 

EET a zde nastavíte konfigurační údaje. 

 

ID provozovny a ID pokladního zařízení (nepovinný název) získáte při registraci na portále daňové 

správy. Zde si také vyexportujete přidělený certifikát pro provozovnu. Ten uložíte do PC a zde v 

parametrech na něj nastavíte odkaz. Při exportu certifikátů zadáváte heslo, toto heslo vložíte do výše 

uvedených parametrů. Režim EET bude většinou "běžný  režim". Pro zjednodušený musíte mít 

povolení finančního úřadu. Mód odeslání EET tržby vyberete pro ostrý provoz: 

 

Některé starší operační systémy neumí korektně posílat eet zprávy pak můžete zvolit posílání pomocí 

chilkat. 



Na závěr nastavujete způsob práce s EET buď ho můžete úplně vypnout nebo se Vám vždy kdy je 

povinnost zaslat EET zobrazí dotaz jestli tržbu chcete poslat. Nebo nastavíte režim automatického 

posílání kdy systém bude zprávy posílat na pozadí sám bez vašeho dalšího zásahu. 

Další důležité nastavení je v menu "Hlavní kniha", "Tabulky", "Tabulka kódů DPH". Zde je velmi 

důležité u všech kódů správně nastavit pokuď ještě nemáte "Druh sazby": 

 

Pro některé specielní případy pak můžete u kódu nastavit ještě další údaje na záložce "Další 

nastavení". 

 



Kdy se posílá EET tržba: 
1. zápis příjmového dokladu do korunové pokladny včetně úhrady vydané faktury 

2. zápis příjmového dokladu do valutové pokladny včetně úhrady faktury 

3. rychlý prodej ze skladu (zde se na pozadí vytváří pokladní příjmový doklad a k tomu i EET) 

4. vystavené faktury (saldokonto odběratelů) - úhrada faktury pokladním dokladem 

 

5. vystavené faktury ze skladu (evidence zboží/materiálu) - úhrada faktury pokladním dokladem 

6. vystavené faktury ve fakturaci - úhrada faktury pokladním dokladem 

 

Pokuď používáte reporty pokladních dokladů integrované v systému s novou verzí aplikace jsou tyto 

aktualizované. Nově se na dokladu tiskne ID provozovny, ID pokladního zařízení, čas vystavení 

dokladu, režim EET, kód BKP, kód FIK nebo PKP. Zde je příklad dokladu kdy se EET provede korektně: 

 

Příklad dokladu kdy z nějakého důvodu např výpadek internetu se zápis EET zprávy nezdaří: 



 

V přehledu pokladních dokladů je nově přidán sloupec EET stav. Zde je zobrazeno jak u dokladu 

dopadlo zaslání EET zprávy: 

 

Ok v pořádku zaslaná zpráva 

Chyba 1  není v pořádku instalace podpůrných knihoven 

Chyba 2 není v pořádku nastavení pro EET 

Chyba 3 chyba při vlastním zaslání (výpadek internetu) 

Chyba 4  zpráva zaslána ale EET vrátila xml chybu (popis najdete v přehledu zpráv EET) 



V menu "Hlavní kniha", "Deníky a knihy" je ve spodní části nově menu "Evidence EET".  Zde je volba 

"Přehled neposlaných dokladů - opakované poslání na EET".  

 

 

Zde se zobrazí všechny neposlané doklady a pomocí tlačítek vpravo můžete poslat buď jednotlivý 

doklad znovu nebo poslat všechny neposlané doklady najednou. V případě že opakované poslání 

dopadne dobře v přehledu pokladních dokladů se u dokladu objeví "Ok" a z tohoto přehledu 

neposlaných dokladů doklad zmizí. 

V menu "Evidence EET" je dále volba "Přehled všech poslaných zpráv na EET". Zde se zobrazí seznam 

všeho co bylo poslané na EET. U každé zprávy se pak můžete zobrazit podrobně její obsah a obsah 

odpovědi z EET. 

 



Zpráva podrobně: 

 

Zde například záložka s rozpisem poslaných částek na EET: 

 


