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EET a WinStrom 7

EET je ve WinStromu velice jednoduché.  

Nejprve musíte od finančního úřadu získat označení provozovny. Poté potřebujete 
certifikační soubor pro EET. 

Chcete-li získat certifikát on-line bez návštěvy finančního úřadu, navštivte následující 
stránky.

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Podrobný návod na získání certifikátu je v dokumentu "Certifikát EET", který je ke 
stažení také na našich stránkách.

Nastavení firmy:

Aktivujete funkci „Parametry firmy – specifikace firmy“.  

Parametr „Firma – komunikace EET“ vám bude přidělen výrobcem.  

Parametr „Adresa url – komunikace EET“ je pro všechny stejný a má hodnotu  
„eetwinstrom.flexibee.eu“.
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Význam zkratek

BKP-bezpečnostní kód poplatníka  

FIK-fiskální identifikační kód - je identifikátor potvrzující, že správce daně zaevidoval 
tržbu na základě původní datové zprávy. Je to několikamístný unikátní kód 
generovaný servery finanční zprávy v řádech sekund po obdržení datové zprávy o 
tržbě.  

EET v modulu vydané faktury

Vydané faktury placené převodem nespadají do EET. 

Je-li však faktura uhrazena hotově, máte 2 možnosti.

První možností je vytvořit pokladní doklad a spárovat jej s fakturou. Pro tvorbu 
uhrazujícího dokladu použijete pokladnu, která má nastavený parametr „spadá do 
EET“. Pro zjednodušení tvorby pokladního dokladu, který uhrazuje vydanou fakturu, 
použijte tlačítko „Úhrada hotově“. Budete dotázáni na kód pokladny a typ pokladního 
dokladu. Následně bude automaticky vytvořen pokladní doklad.

 Poté v pokladním modulu odešlete platbu do EET. Na tisku pokladního dokladu  jsou 
potřebné údaje a to BKP a FIK. 

Druhou možností je přepnout typ dokladu vydané faktury na typ, který umožní 
odeslat platbu do EET.  Tu pak odešlete a na vydané faktuře bude tištěn BKP a FIK.

obrázek 1. ukazuje, co je třeba nastavit u typu dokladu aby bylo možné fakturu odeslat
do EET.
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obrázek 1.

Pro odeslání dokladu do EET a následné obdržení FIK stačí stisknout tlačítko EET, jak
ukazuje obrázek 2.
obrázek 2.

Po stisku tlačítka EET bude zahájena komunikace se serverem EET a zobrazí se 
protokol o tomto přenosu. Viz obrázek 3.

obrázek 3

Když je komunikace úspěšná, stav EET je přepnut do „Odesláno“ a je také doplněn 
FIK. Poté stačí vydanou fakturu vytisknout 

obrázek 4

Když je faktura stornována, je také odeslána stornující zpráva do EET.
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EET v modulu pokladna

Nutnou podmínkou pro možnost odeslání tržby v pokladně je vytvoření pokladny k 
tomu určené. V seznamu pokladen přidáte novou pokladnu a zaškrtnete parametr 
„spadá do EET“ poté je nutné vyplnit označení pokladního zařízení a číslo provozovny.
Viz obrázek 5.

obrázek 5.

Pro odeslání dokladu do EET a následné obdržení FIK stačí stisknout tlačítko EET.

Po stisku tlačítka EET bude zahájena komunikace se serverem EET a zobrazí se 
protokol o tomto přenosu. 

Když je komunikace úspěšná, stav EET je přepnut do „Odesláno“ a je také doplněn 
FIK. Poté stačí vydanou pokladní doklad  vytisknout. Použijete volbu „Pokladní doklad 
s EET“ 

obrázek 6
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Když je pokladní doklad stornován, je také odeslána stornující zpráva do EET.

EET v modulu hotovostní prodej

Podobně jako u vydaných faktur, je nutné EET nastavit u typu dokladu pro hotovostní 
prodej. Zadáte pokladní zařízení a provozovnu. Viz obrázek  7.

obrázek 7.

Když je v pořádku nastavení, můžete prodávat pomocí modulu „Hotovostní prodej“ jak 
vidíte na obrázku 7.

obrázek 7

Když doklad dokončíte, stačí stisknout tlačítko „Odeslat do EET“ a je hotovo.
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V případě dotazů volejte na číslo 371 124 330 nebo pište na winstrom@winstrom.eu

Ing.Martin Štekl

WIN-STROM SOFTWARE, s.r.o.
Lochotínská 18
301 00 Plzeň
winstrom@winstrom.eu
winstrom.software@gmail.com
www.winstrom.eu
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