
Aktualizace EET certifikátu

Postup pro výměnu v případě, že původnímu certifikátu končí nebo již skončila platnost.

1. Ověřit platnost stávajícího certifikátu můžete pomocí tohoto postupu: Ověření platnosti 
certifikátu.

2. Pokud se blíží expirace, můžete vygenerovat nový certifikát na Daňovém portálu Finanční 
správy. Samotné generování se provádí na stránce https://adiseet.mfcr.cz v sekci SPRÁVA 
ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB. Pro přihlášení do portálu potřebujete znát své uživatelské 
jméno a heslo.

Postupovat můžete dle návodu Jak vygenerovat certifikát.
Získáte soubor p12 spolu s heslem a tyto si uložíte.

3. Přihlaste se na stránku https://www.septim.cz/eetcert kam vložíte soubor s certifikátem a 
zadáte heslo k souboru (viz bod 2). Stránku si nechte otevřenou a vygenerovaný certifikát a 
klíč přenesete přes schránku (Ctrl+C) do parametrů Septima (postup níže v bodu 6). 

4. Pokud používáte v databázi pouze jeden daňový subjekt postupujte dle bodu 6 (jedno DIČ). 
Pokud máte v databázi více daňových subjektů (více DIČ) je potřeba nastavit certifikáty k 
jednotlivým pokladnám, které používají jiné než globální DIČ nastavení pokladen provedete
dle bodu 5. Poté nastavíte dle bodu 6. globální certifikát pro ostatní pokladny. 

5. Přihlásíte se do manažera Septim pod uživatelem, který má administrátorská oprávnění. 
1. Zde otevřete menu VOLBY / POKLADNY / POKLADNY.
2. Pro každou pokladnu otevřete editaci přes ikonu Úprava parametrů zařízení. V okně 
parametrů pak vyberte záložku ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - POKLADNA.
3. Otevřete si parametr Privátní klíč, původní klíč *** smažte a vložte nový z webové 
stránky (viz bod 3) potvrďte přes OK.
4. Otevřete si parametr Certifikát původní Certifikát smažte a vložte nový z webové stránky
(viz bod 3) pro DIČ které používá pokladna a potvrďte přes OK.
5. Přes OK ukončete editaci globálních parametrů.

6. Přihlásíte se do manažera Septim pod uživatelem, který má administrátorská oprávnění. 
1. Zde otevřete menu VOLBY / ZÁKLADNÍ PARAMETRY / GLOBÁLNÍ 
PARAMETRY.
2. Otevřete editaci přes ikonu Editace parametrů. V okně parametrů pak vyberte záložku 
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB.
3. Otevřete si parametr Privátní klíč, původní klíč *** smažte a vložte nový z webové 
stránky (viz bod 3) potvrďte přes OK.
4. Otevřete si parametr Certifikát, Pozor nespleťte si CA Certifikát a Certifikát původní 
certifikát smažte a vložte nový z webové stránky (viz bod 3) potvrďte přes OK.
5. Přes OK ukončete editaci globálních parametrů.

7. To je vše, nyní již stačí ověřit na pokladně, že EET odchází a účtenka má přidělená FIK. 

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-overit-dobu-platnosti-pokladniho-cer-4560
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-overit-dobu-platnosti-pokladniho-cer-4560
https://www.septim.cz/eetcert
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/navod-jak-vygenerovat-certifikat-4418
https://adiseet.mfcr.cz/
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