EET v Allegro
Tento dokument popisuje implementaci EET v Allegro. Zasílání dat do EET je realizováno vždy
v běžném (online) režimu. Allegro samo je online služba a tudíž implementace zjednodušeného
(offline) režimu postrádá smysl. Zasílání dat probíhá z vystavených pokladních dokladů buď ručně,
nebo při vytváření dokladů z jiných evidencí automaticky.
Před začátkem nastavení musíte mít připraveno:
-

Certifikát pro zasílání dat do registru EET vygenerovaný a uložený ve vašem počítači
Nastavení provozoven v daňovém portálu
(http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces)
Nastavení pokladen v daňovém portálu

A samozřejmě budete potřebovat vyvěsit informační oznámení – viz např. připravené přímo na
portálu e-tržeb na adrese http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty.

Nastavení komunikace s registrem EET
Krok 1 - Instalace certifikátu do Allegro

Instalaci certifikátu do Allegro musí provést uživatel s vyšší úrovní oprávnění. Správa certifikátů je
k dispozici v menu systémových nastavení – podmenu zabezpečení. Certifikát pro EET vyžaduje i
zadání příslušného hesla. Úložiště může obsahovat více certifikátů pro EET, například před vypršením
platnosti stávajícího certifikátu si můžete dopředu vygenerovat na portálu daňové správy nový a
nahrát do Allegra.

Krok 2 – povolení komunikace na pozadí

Komunikace n a pozadí slouží k opakovanému zasílání účtenek do EET v případě, kdy první odeslání
selhalo. Pokud není nastaveno jinak, probíhá opakované odesílání účtenek každých deset minut
Nastavení musí provést uživatel s vyšší úrovní oprávnění. Vypnutí odesílání je vodné provést na
různých testovacích a demo klientech.

Krok 3 – nastavení parametrů komunikace s EET

Nastavení parametrů komunikace s EET se nachází v menu nastavení – podmenu vlastník. Formulář
obsahuje tři údaje:
-

Typ prostředí – volte produkční. Testovací (playground) prostředí slouží vývojářům
k testování aplikací komunikujících s EET.
Certifikát – nabízí se certifikáty nahrané v úložišti certifikátů (viz krok 1)
Heslo k tomuto certifikátu

Allegro podporuje při komunikaci s EET používání pouze jednoho certifikátu. Pokud před skončení m
platnosti stávajícího máte již k dispozici nový, můžete jej nahrát do úložiště a přepnout používaný
certifikát na nový kdykoliv poté.

Po uložení dat!!! Je možné otestovat komunikaci s EET. Tlačítko pro test naleznete v horním toolbaru.

Pokud potřebujete pro testovací, výukové a podobné účely nastavit komunikaci s EET, použijte
nastavení playground prostředí. Certifikát je možné získat na adrese
http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-k-testovacimu-prostredi-playground. Veškeré další screenshoty
použité v tomto dokumentu jsou snímány při komunikaci s playground prostředím.

Krok 4 – nastavení provozoven a pokladních zařízení

Nastavení parametrů komunikace s EET se nachází v menu nastavení – podmenu vlastník. Pomocí
aplikace zadáte do Allegro čísla provozoven a označení pokladních zařízení a také zde provedete
přiřazení k účetním deníkům pokladen. Jeden deník může být přiřazen jen k jednomu pokladnímu
zařízení. Pokud zde deník není přiřazen, nejsou příjmové pokladní doklady z tohoto deníku zasílány
do registru EET.

Krok 5 – nastavení způsobů platby

Nastavení způsobu platby nově obsahuje nastavení testů na odesílání do EET:
-

Hlásit do EET – nastavte, pokud ve fakturaci bude k faktuře zapotřebí vytvořit pokladní
doklad a odeslat do EET.
EET na dodacích listech – totéž nastavení pro dodací listy. Nastavte, pokud používáte dodací
listy jako prodejku (zjednodušený daňový doklad).

Pokladní doklady
Příjmový pokladní doklad

Formulář pokladního dokladu byl rozšířen o následující prvky:
-

Tlačítko pro odeslání do EET
Označení, že doklad nespadá do EET
Tlačítko pro vytvoření storno dokladu
Označení storno dokladu
Záložku s dodatečnými údaji o navázaných dokladech při stornování a s údaji o EET

Tlačítko zaslat do EET – slouží k odeslání do registru EET. Před odesláním musí být doklad uložen.

Po odeslání je zobrazen přidělený FIK kód (nebo BKP pokud nedojde k přidělení FIK) a případně jsou
zobrazeny chyby nebo upozornění zaslané registrem EET.

Doklad je po odeslání částečně zablokován proti změnám – nelze měnit datumy, celkovou částku,
měnu, kurz a rozpis DPH. Samozřejmě není možné tento doklad rušit, je zapotřebí jej stornovat (viz

níže). Informace o odeslání jsou rovněž zapsány do historie dokladu.

Doklad, který by měl být odeslán do EET, neumožňuje použít tlačítka Uložit a zavřít nebo uložit a
nový.

Při zavření formuláře (například křížkem) je uživatel upozorněn na to, že doklad by měl být zaslán do
EET. Uživatel musí odchod z formuláře potvrdit.

Není pro EET – slouží pro označení příjmových dokladů, které nespadají do EET. Pro takto označené
doklady není k dispozici tlačítko pro odeslání a nejsou vypisována varování při uzavírání dokladů.
Záložka ostatní informace obsahuje po odeslání do EET FIK (nebo BKP) kód pokladny a tlačítko pro
otevření detailu dat zaslaných do EET (viz níže).

Seznam pokladních dokladů

Do seznamu pokladních dokladů byly přidány nové sloupce:
-

EET kód – FIK nebo BKP kód
Deník pro EET – skrytý sloupec – příznak zda deník má vazbu na pokladnu pro EET
Není pro EET – skrytý sloupec – příznak z formuláře
Storno – skrytý sloupec – příznak z formuláře
Stornováno dokladem – skrytý sloupec – číslo dokladu, který byl vygenerován z tohoto
dokladu

-

Stornuje doklad – skrytý sloupec – u storno dokladu číslo dokladu, který je tímto dokladem
stornován

Pomocí tohoto seznamu může uživatel provádět kontrolu, zda a jak byly data odeslána do EET. Stačí
nastavit filtry na:
-

Řady příjmových dokladů
Deníky, které mají být zaslány do EET
Pouze doklady, které nemají zapnut příznak „není pro EET“

Takto nastavené filtry zobrazí jen doklady, které mají být odeslány do EET. Doklady bez FIK nebo BKP
kódu je třeba odeslat do EET.

Storno pokladních dokladů
Především z důvodu implementace EET byly pokladní doklady rozšířeny o obecnou funkci storno
dokladů. Stornovat lze bez jakékoliv vazby i doklady netýkající se EET nebo výdajové doklady.
V případě potřeby částečného storna se vytvořený doklad jen označí příznakem storno. Pro
kompletní storno lze využít tlačítko v horním toolbaru. Takto generovaný storno doklad je vytvořen
v aktuálním účetním období (měsíc).

Po vygenerování storno dokladu je původní doklad automaticky uzavřen. Pokud je stornován
příjmový doklad v deníku zasílaném do EET (a tento doklad není označen, že nepatří do EET), je nově
vytvořený storno doklad automaticky bez dotazu a informace o přiděleném FIK (BKP) kódu odeslán
do EET.
Informace o navázaném dokladu (ve stornovaném i ve storno dokladu) je k dispozici v seznamu
pokladních dokladů i v jeho detailu na záložce ostatních informací.

Tisk pokladního dokladu

Výtisk pokladního dokladu odeslaného do EET obsahuje údaje předepsané pro účtenku pro účely EET.

Prodej
Vystavení faktury

Po uložení faktury se způsobem úhrady zasílaným do EET je uživatel upozorněn na to, že by měl
vytvořit pokladní doklad a odeslat jej do registru EET. Další akce – odeslání do EET – probíhá stejně,
jako by pokladní doklad byl vytvářen ručně. Pokud do faktury uživatel provede zásahy po vytvoření
pokladního dokladu (a změní tím celkovou částku k úhradě), je na tuto skutečnost opět upozorněn a
měl by vytvořit další pokladní doklad.
Tisk faktury neobsahuje údaje z pokladního dokladu, je proto potřeba (stejně jako v předchozí verzi
Allegro) tisknout pokladní doklad zvlášť.

Dodací listy – prodejky

Při vystavení prodejky se po uložení provede test způsobu platby. Pokud je způsob platby označen
pro zasílání do EET, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn obdobně, jako u fakturace. Odeslání
dokladu do EET probíhá v závislosti na zvolené akci po vygenerování pokladního dokladu:
-

Vytvořit + otevřít – doklad se vygeneruje a dále se postupuje, jako by doklad byl vytvořen
ručně (odešle se tlačítkem na formuláři pokladního dokladu)
Vytvořit pokladní doklad – doklad se vytvoří na pozadí a ihned odešle do EET

Pokud do dodacího listu uživatel provede zásahy po vytvoření pokladního dokladu (a změní tím
celkovou částku k úhradě), je na tuto skutečnost opět upozorněn a měl by vytvořit další pokladní
doklad. Na rozdíl od fakturace se ale k existující pokladní doklad stornuje a vytvoří nový na celkovou
částku dodacího listu.

Seznam pokladních dokladů vztažených k dodacímu listu – včetně storna:

Tisk prodejky

Výtisk prodejky odeslané do EET obsahuje údaje předepsané pro účtenku pro účely EET.

Prodej ze skladu

Prodej ze skladu nově uživatele upozorňuje, že pokladní deník má nastaveno odesílání do EET (viz
ikona vpravo dole vedle vstupu pro pokladní deník). Po vygenerování dokladu je tento doklad
automaticky zaslán do EET a FIK (BKP) kód je zobrazen na seznamu vygenerovaných dokladů. Pokud
se uživatel rozhodne vrátit provedenou akci zpět, je upozorněn na to, že vygenerovaný pokladní
doklad byl odeslán do EET. Místo rušení pokladního dokladu je tento doklad stornován (výdejka,
dodací list či faktura jsou ale zrušeny).

Evidence EET účtenek

Veškerá komunikace Allegra s registrem EET je ukládána mimo obchodní či účetní evidenci. Tato
separátní evidence lze použít například při různých kontrolách.

Detail záznamu obsahuje kompletní data odeslaná do registru EET (i data, která se na účtenku
netisknou -částky základů a daní, kódy…) a log komunikace s registrem – kdy byla data odeslána a
jaký byl výsledek komunikace.

