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• Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů:

- zákon č. 112/2016 Sb. - zákon o evidenci tržeb (úplně znění: www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf)
- zákon č. 113/2016 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s EET (úplné znění: www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(13).pdf)

• JAK ZÍSKAT CERTIFIKÁT od FINANČNÍ SPRÁVY
1. K používání EET je nejprve nutné získat autentizační údaje. Ty můžete získat 2 způsoby:
 osobně na finančním úřadu – po sepsání „Protokolu o ústním“ jednání obdržíte na místě obálku s autentizačními údaji,
 elektronicky na portálu www.danelektronicky.cz. Je nutné mít zřízenou datovou schránku!
2. Následně na svém počítači vstupte na webovou stránku daňového portálu finanční správy – www.daneelektronicky.cz
3. Klikněte na tlačítko „Elektronická evidence tržeb“. Pokračujte kliknutím na „Správa údajů evidence tržeb“.
4. Do formuláře vyplníte „Název uživatele“ a „Heslo“ – jedná se o autentizační údaje, které jste obdrželi v obálce či datovou schránkou.
Po vyplnění stiskněte tlačítko „Přihlásit“
5. Dalším krokem je založení provozovny. Vyplňte údaje o provozovně a poté stiskněte tlačítko „Založit provozovnu“. Portál daňové správy Vám
přidělí číslo provozovny. Toto číslo si poznamenejte – budete jej potřebovat při registraci certifikátu na pokladně.
6. Budete přesměrování na úvodní stránku Daňového portálu. Klikněte na menu „Certifikáty“.
7. Po otevření nové stránky klikněte v menu na „Nový certifikát“ a následně na „Vytvořit žádost v prohlížeči“.
8. Zadáte Vámi zvolené heslo, které si dobře poznamenejte! Pokračujete tlačítkem „Potvrdit“ a dále stiskněte „Odeslat žádost“.
9. Nyní máte vytvořenu žádost o certifikát. Certifikát je nutné stáhnout, aby jej bylo možné nahrát do pokladny. Pokračujte tedy na Daňovém portálu
tlačítkem „Vytvořit exportní soubor“, následně budete vyzváni k zadání hesla z kroku 4. a potvrďte tlačítkem „Potvrdit“
10. Po potvrzení již stačí jen kliknout na tlačítko „Stáhnout exportní soubor“ – certifikát se uloží do Vašeho počítače. Pečlivě si zapamatujte, kam ve
svém počítači tento certifikát uložíte.
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Jak nahrát Váš certifikát do pokladny
11. V internetovém prohlížeči zadejte adresu manager.markeeta.cz. Přihlašte se do nastavení Vaší pokladny (viz.
přiložený dokument „Co udělat předtím, než začnete markovat“) přihlašovacími údaji, které jste zadali při registraci
pokladny.
12. Přejděte do menu „Nastavení“ a vyberte položku „Parametry EET“
13. Vyplňte formulář – zadejte „Číslo provozovny“ (viz. bod 5) a klikněte na tlačítko „Nahrát“. Budete dotázáni na
umístění Vašeho certifikátu v počítači (viz. bod 11.). Vyberte soubor s certifikátem a Nastavení parametrů EET
potvrďte stiskem tlačítka „Uložit změny“
14. Připojte Vaší pokladnu k internetu, Váš certifikát se do ní automaticky nahraje a můžete začít pracovat.

*

* Podrobnějšího průvodce a pokyny s obrázky získáte na adrese manual.markeeta.cz/eet
*

CHCETE, ABYCHOM ZA VÁS VYŘÍDILI
PROCES REGISTRACE NEJEN NA ÚŘADĚ ?

Zplnomocněte svého zástupce Markeety, aby za Vás vyřídil Vaši REGISTRACI do systému EET!
Pokud udělíte zvolenému zástupci plnou moc, tak za Vás:
1. získá AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE na finančním úřadě,
2. vygeneruje CERTIFIKÁT pro Vaši provozovnu,
3. NAHRAJE CERTIFIKÁT do Vaší Markeety.
Jedná se o placenou službu dle platného ceníku Vámi vybraného partnera – samozřejmostí je,
že se s ním předem na vyřízení domluvíte.

Vašeho ZÁSTUPCE MARKEETY si najdete na: partner.markeeta.cz/seznam-partneru

Pro UDĚLENÍ PLNÉ MOCI můžete použít PŘILOŽENÝ FORMULÁŘ
Plnou moc doplňte o chybějící údaje, podepište jako „zmocnitel“ a předejte svému vybranému zástupci.
Ten plnou moc také podepíše (jako zmocněnec) a pak už je vše na něm.
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