Dokončení konfigurace EET
Funkční Internet na pokladnách
Aby bylo možné odesílat datové zprávy, je nutné mít na pokladnách dostupný internet. Ve
Windows to jednoduše ověříte pomocí internetového prohlížeče. V pokladně s OS Linux
namalujete gesto L a opět si spustíte prohlížeč. Pokud internet nefunguje, obraťte se na vašeho
správce sítě.

Zajištění certifikátu s heslem k EET
Je potřeba, abyste si zajistili certifikát ve formátu „(název).p12“ a heslo k dekryptování tohoto
certifikátu (při vytváření certifikátu si heslo zadáváte sami dle vašeho uvážení). Pokud ještě
certifikát nemáte připravený, postupujte dle návodu v tomto dokumentu: Postup vydání
certifikátu. Před vlastním generováním certifikátu si založte i všechny vaše provozovny. Číslo
provozovny budete potřebovat při konfiguraci EET v Septim.

Vlastní nastavení EET
V době aktualizace jste ještě neměli zajištěny potřebné formality, a proto jsme pro Vás nemohli
provést potřebná nastavení. Pokud již máte výše uvedené, pokračujte podle následujících kroků:



Přihlaste se do Manažera pod uživatelem s oprávněním Administrátor.
Přejděte do menu Volby / Základní parametry / Globální parametry zde vyberte
Editaci parametrů a přejděte do sekce Elektronická evidence tržeb, kde nastavíte
jednotlivé parametry viz níže.

Stav
Ověřovací režim slouží pouze k testu nastavení, dostupnosti centrálního serveru a k pokusnému
odesílání účtů. Do 1.12. nejsou účty na straně Finanční správy nijak zpracovávány.
Doporučujeme nastavit stav na Ostrý režim ihned, nakonfigurovat ostatní parametry EET a vše
tak otestovat. Pokud přepnete stav na Neaktivní, tak musíte ručně stav přepnout před 1.12.2016.
Pokud jste se rozhodli nastavit stav na „Neaktivní“, důrazně doporučujeme provést co nejdříve
alespoň několik plateb v ostrém nebo testovacím režimu, abyste ověřili že máte vše plně
funkční.

URL služby
Do URL zadejte adresu: https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Neevidované trasy
Zde uveďte klíče tras, které nechcete odesílat do EET. Jedná se o trasy, které nesplňují
požadavky evidence tržeb nebo se evidují následně např.: Platba fakturou.

Trasy peněz pro následné čerpání
Zde uveďte klíče tras, které se odesílají do EET a jsou vedeny jako čerpání služeb. (např.: platba
Voucherem).

Receptury pro prodej k následnému čerpání
Zde uveďte klíče receptur, které slouží jako (nabíjecí), tedy například prodej Voucheru.

Účty s příznakem VEN
Zde nastavte, zda budete odesílat, nebo nebudete odesílat účty uzavírané s příznakem VEN.
Konzumace mimo provozovnu podléhá až 3.fázi EET a odesílat se musí až od 1.3.2018.

Platby z konta
Máte tyto možnosti:




Pokud se jedná o srážky u všech zákazníků a nikdo si nevkládá na konta (hotově,
kartou..), můžete nastavit: Platby z konta se neodesílají.
Pokud se všichni zákazníci vkládají na konta (kartou, hotově..), můžete nastavit: Platby
z konta se odesílají.
Pokud se používají oba režimy, tedy vkládají i jdou do mínusu, vyberte parametr:
Odesílají se mimo skupinu nebo se neodesílají kromě skupiny zákazníků.

Skupina zákazníků pro platby z konta
Klíč obecné skupiny zákazníků vyplníte pouze pokud používáme jeden z režimů „Odesílají se
mimo skupinu“ , nebo „Neodesílají kromě skupiny zákazníků“.

DIČ Poplatníka
Zadejte své DIČ ve tvaru: CZxxxxxxxx
Pokud v DB evidujete více daňových poplatníků, proveďte nastavení zvlášť pro každou
pokladnu.

DIČ pověřujícího poplatníka
Vyplňte, pokud bude tržbu inkasovala pověřená osoba.

Označení provozovny
Vyplňte označení / číslo provozovny.
Pokud je v DB více provozoven, proveďte nastavení zvlášť pro každou pokladnu.

Limit čekání na odpověď
Nechte přednastavený. Jde o čas v milisekundách, po který se čeká na přidělaní FIK. Po jeho
uplynutí se rovnou tiskne účet bez FIK.

Privátní klíč
Vložte přidělený privátní klíč.
Získáte ho jednoduše na stránce http://www.septim.cz/eetcert, kam vložíme soubor s
certifikátem (*.p12), zadáme heslo a necháme si certifikát dekódovat. Pomocí schránky si klíč
překopírujeme. Vypadá nějak takto:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----mmj+88S4YrU/1kJuvrQfDJGuyCYT5k+2UFSLnM+02PS0VVFDqnfV+AMEU0pL69Ev
...
yn2kEjS7bH4m7riPYsGbjBvJfW2WCo1XQSD8H5ociLksk19fgAoRVCCCyjjKYPpE
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Certifikát
Vložte přidělený certifikát.
Získáte ho společně s privátním klíčem na stránce http://www.septim.cz/eetcert . Vypadá
nějak takto:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEmDCCA4CgAwIBAgIEVjaXMDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB3MRIwEAYKCZImiZPy
...
P8fInbXA47hWoHb7pGwpdE5Jybveo6ae8HNx4w==
-----END CERTIFICATE-----

Režim tržby
Ponechte výchozí „Běžný režim“. Zjednodušený režim byste nastavili, pouze pokud by vám
byla udělena výjimka od FÚ pro provoz bez internetu.

Interval odesílání dat na pozadí
Ponechte výchozí. Určuje, jak často se kontrolují neodeslané zprávy do EET.
Tímto jsou parametry nastaveny.

Jak poznáme, že vše funguje







V pokladně by mělo na základní stránce existovat tlačítko zobrazující stav Elektronické
fiskalizace.
Pokud uzavřete účet, který se má fiskalizovat, nezobrazí se žádná chyba a na účtence
vytiskne FIK.
Tlačítko elektronické fiskalizace bude svítit zeleně.
Lze si vytisknout report na pokladně o stavu fiskalizace „Report EET“.
Stav fiskalizace dokladů můžete sledovat také v Manažeru: Finance / Elektronická
fiskalizace, kde jsou dva pohledy N a Z (Nezpracované a Zpracované záznamy).
Stav fiskalizace jednotlivých účtů bude i v tabulce uzavřených účtů.

Nastavení DPH

Od 1.12 se mění sazby DPH a je nutné, abyste si je správně nastavili. Existují dvě varianty:




Varianta 1 - V této si nastavíte přepočty a 1.12.2016, před zahájením prodeje, tyto
přepočty aplikujete v Manažeru. Pro nastavení jsme pro Vás připravili video návod
Změna sazby DPH - zjednodušená verze.
Varianta 2 - V této variantě si vytvoříte nový cenový model a pro tento model i nové
přepočty cen a rovnou je aplikujete v Manažeru. Ráno 1.12.2016 se automaticky přejde
na nový model a začnou platit nové ceny. Pro nastavení jsme pro Vás připravili video
návod Změna sazby DPH - verze k aplikaci ihned.

