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2. Úvod 
 
MiniPOS je jednoduchá pokladna pro široké spektrum podnikatelů - prodejny, penziony, hotely, 
rychlé občerstvení, bary, restaurace, stánkový prodej, řemeslníky, služby apod. 
  
Pokladna je uživatelsky přívětivá a intuitivní. Umožňuje položkový prodej. Můžete si nastavit vlastní 
skupiny a položky bez omezení. Samozřejmostí je rychlý prodej, tj. prodej bez zadávání položek. 
Pokladna umožňuje tisk uzávěrek za vybrané období. Připravujeme verzi s podporou vedení 
skladů. 

 
3. Platební terminál Nexgo 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Čtečka karet 
s magnetickým proužkem 

Čtečka čipových karet  Dotykový displej  

Termotiskárna 
s integrovanou čtečkou 

bezkontaktních karet 

 

Micro USB 
Audio Jack 

 
 

Tlačítka hlasitosti 
 

Tlačítko zapnutí,  
vypnutí  

Micro SD  
 

Kamera  
 

Kryt baterie   
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4. Čtečky karet 

 

Čtečka karet s magnetickým 
proužkem Čtečka čipových karty Bezkontaktní čtečka 

 
  

Čtečka slouží k protažení 
platební karty podélnou 
štěrbinou umístěnou na 
pravé straně terminálu. 
Karta může být protažena 
libovolným směrem, to 
znamená shora dolů nebo 
zdola nahoru magnetickým 
proužkem vždy směrem k 
terminálu.  

Na pravé straně terminálu je 
umístěna štěrbina sloužící 
k vsunutí karty vybavené 
čipem. Karta se vsouvá 
čipem nahoru a zůstává ve 
čtečce až do ukončení 
transakce, tj. do zobrazení 
výzvy “Prosím vyjměte 
kartu”.  

Čtečka bezkontaktních 
karet je standardně 
aktivována. Je umístěna 
v krytu tiskárny nad 
dotykovým displejem 
terminálu, bezkontaktní 
kartu stačí přiložit ke krytu 
tiskárny v horní části 
terminálu. 

 

5. Tiskárna a výměna papíru 
 
Tiskárna je umístěna v horní části terminálu. Terminál je dodáván s jednou rolí (kotoučkem) papíru. 
Docházející papír v roli je signalizován červeným proužkem při tisku. Postup výměny kotoučku je 
následující: 
 

 

 

 

 

 

 

Přihrádku pro uložení 
kotoučku papíru otevřete 
vyklopením krytu 
termotiskárny v horní části 
terminálu, jak je zobrazeno 
na obrázku. 
 

Kryt papíru neotevírejte 
násilím a během výměny 
dbejte zvýšené opatrnosti. 
Používejte pouze papír 
doporučený výrobcem (šířka 
57mm a průměr 40 mm).  

Před vložením kotoučku 
odtrhněte jedno otočení 
papíru. Kotouček vložte do 
terminálu tak, aby cca 1 cm 
papíru čněl nad zadní kryt 
terminálu a kryt zavřete.  

Nové kotoučky lze objednat na adrese: http://obchod.activa. 
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6. Transakce 
 
Terminál je obvykle nastaven tak, aby podporoval základní platební typy transakcí. Mezi ně patří 
transakce: 

PRODEJ 

Transakce prodej se využívá v případě, že chcete provést okamžité 
strhnutí částky za zakoupené zboží nebo služby majiteli platební 
karty. 

 

7. Zapnutí/vypnutí terminálu 
 
Zapnutí terminálu se provádí stlačením kulatého tlačítka na levém boku terminálu po dobu 2-3 
vteřin. Vypnutí terminálu se provede stlačením kulatého tlačítka na levém boku terminálu do doby, 
než se zobrazí menu „power off; restart; flight mode; silence mode”. Vyberte power off a potvrďte 
OK. 
 

8. Podporované platformy 
 
Pokladní aplikace miniPOS je podporována na mobilních zařízeních (chytré telefony i tablety) s 
operačními systémy Android 5.1 a vyšší. Je možné pracovat v běžném režimu on-line i ve 
zjednodušeném režimu off-line, tzn. není nutné internetové připojení. Internetové připojení vyžadují 
prodejní transakce v běžném režimu, které musí být registrovány dle Fiskálního zákona na 
Ministerstvu financí, dále jsou to funkcionality umožňující první inicializaci, stažení aplikace, 
ověřování platnosti licence a synchronizace dat. 
 

9. Webový portál 
 
Pro správu dat je určen webový portál app.minipos.cz. Na portále app.minipos.cz jsou uložena 
veškerá data zpracovaná na mobilním zařízení (v případě, že na zařízení proběhla automatická 
nebo manuální synchronizace). 
 
Certifikát pro EET, který jste dostali od Finanční správy, vložíte do portálové aplikace 
app.minipos.cz (viz. postup na konci tohoto návodu). 
 
Odesílání transakcí probíhá v případě on-line připojení okamžitě. Správu dat je možné provádět na 
PC platformách s níže uvedenými verzemi internetových prohlížečů: 
Windows 7 a Windows 8. X (od verze Internet Explorer 10; od verze Firefox 36.0.4; od verze 
Google Chrome 40) a případně dalších. Základní podmínkou pro použití webového portálu je 
prohlížeč s podporou HTML5. 
 
 

10. Licence 
 
Licence spojuje uživatelský účet s balíčkem vybraných funkcí, které je možné tímto způsobem 
aktivovat. 
 

11. První přihlášení 
 
Po instalaci a prvním spuštění aplikace se zobrazí obrazovka s následujícími poli email a heslo. 
Při prvním přihlášení je nutné mít zařízení připojené k internetu (on-line). Vyplníte základní 
registrační údaje „email“, „heslo“ a potvrdíte kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Aplikace 
uživatele dále sama provede potřebným nastavením – viz. kapitola Základní ovládání. 
 
Poznámka: Stejné registrační údaje použijete následně pro přihlášení do mobilní aplikace 
miniPOS i k portálové aplikaci app.minipos.cz. 
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12. Technická podpora 
 

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte využít Nonstop zákaznická linka: 
+420 267 197 777 nebo e-mail: helpdesk@globalpayments.cz k nahlášení problému. 

 

13. Základní ovládání 
 
Aplikace používá pro ovládání standardní prvky jako většina mobilních aplikací. Celou aplikaci lze 
ovládat pouze pomocí doteku nebo tahem. Ovládání je pro uživatele velmi přívětivé a intuitivní.   
Dotekem je možné vyvolat konkrétní akci či potvrdit danou volbu. V případě, že jeden proces 
nemůže být zpracován na jedné obrazovce, je rozdělen do více kroků / více obrazovek. 
Rozdělení je automatické na základě použitého typu zařízení.   
 

 

 
 

Otevření aplikace miniPOS 2.0 
Pro správné fungováni aplikace miniPOS 2.0 nesmí být 
aplikace CZGPE spuštěna před spuštěním aplikace mi-
niPOS 2.0. V případě že CZGPE aplikaci spustili před 
spuštěním aplikace miniPOS 2.0 ukončete platební apli-
kaci opakovaným stisknutím. 

 

 

Přihlášení k účtu 
Pro spuštění aplikace je nutné přihlášení k účtu. Pokud již 
máte svůj účet vytvořený, zadejte zde svůj e-mail a heslo. 
Veškerá data a nastavení se přenesou ze serveru do 
pokladny. Váš email slouží jako jednoznačný identifikátor 
uživatele. 

Pokud svůj účet ještě nemáte vytvořen, můžete jej vytvořit 
na provozním webu app.minipos.cz a nebo přímo zde. 

https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/
mailto:helpdesk@globalpayments.cz
https://app.minipos.cz/
https://app.minipos.cz/


 

Další informace:  8 
https://www.minipos.cz/   

 
 
 

 

Tlačítko pro registraci 
Ve spodní části přihlašovací obrazovky je tlačítko 
pro registraci nového účtu. Na mobilním telefonu se toto 
objeví po skrytí klávesnice nebo posunu obrazovky 
nahoru. 

Pokud si přejete založit nový účet majitele účtu, stiskněte 
tlačítko „Zaregistrujte se“, a zobrazí se dialog 
pro registraci. 

 

 

Registrace nového účtu 
Registrovat nový účet miniPOS můžete přímo zde 
v aplikaci. Zadejte platný email a zvolte si bezpečné heslo 
pro přístup do systému. Heslo musí obsahovat velká i 
malá písmena a číslice nebo speciální znaky. 

Pod jedním účtem můžete mít více firem a pro každou z 
nich samostatný pracovní prostor. Napište sem nejlépe 
jméno firmy. Později to můžete změnit. 

V systému budete vystupovat pod svým zkráceným 
jménem - přezdívkou. Napište sem své křestní jméno. 
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Potvrzení nového účtu 
Po stisku tlačítka „Zaregistrujte se“ bude vytvořen nový 
účet v systému miniPOS. Stejné přihlašovací údaje platí 
do mobilní aplikace i na webový portál. 

Do minuty vám přijde potvrzovací e-mail s odkazem 
pro aktivaci účtu. Účet bude aktivován až po potvrzení 
registrace kliknutím na odkaz. 

Pokud e-mail nemůžete najít, podívejte se do složky 
Nevyžádaná pošta nebo Spam. 

 

 

 

Nastavení účtu 
Na novém účtu je třeba udělat počáteční nastavení, 
abyste měli správně nastaven název vaší firmy, adresu, 
IČO, DIČ, číslo, název a adresu provozovny, číslo a 
název pokladny a váš EET certifikát. 

Doporučujeme nastavení udělat na webovém portálu, 
bude to pohodlnější. Postup nastavení je popsán v 
uživatelském manuálu k webovému portálu miniPOS. 

Přímo na portálu zobrazíte nápovědu kliknutím na otazník 
v kroužku. 

 

 

Přihlášení k účtu 
Nyní, když už máte vytvořen a nastaven svůj účet, 
můžete k němu připojit svou mobilní aplikaci. 

Zadejte svůj e-mail a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. 

https://www.minipos.cz/
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Připojení podniku 
Pod svým účtem můžete mít několik samostatných 
podniků a pro každý z nich samostatný pracovní prostor. 
Při prvním spuštění aplikace na novém zařízení vyberte 
pracovní prostor, ke které chcete pokladnu připojit. 

Ve většině případů zde budete mít pouze jednu svou 
firmu. Vyberte ji kliknutím na její jméno. 

Vaše volba bude uložena do té doby, než aplikaci 
odinstalujete nebo než ji odpojíte od svého účtu. 

 

 

Připojení provozovny 
Každý podnik může mít jednu nebo více provozoven. Při 
prvním spuštění aplikace na novém zařízení vyberte 
provozovnu, ke které chcete pokladnu připojit. 

Ve většině případů zde budete mít pouze jednu svou 
provozovnu. Vyberte ji kliknutím na její jméno. 

Vaše volba bude uložena do té doby, než aplikaci 
odinstalujete nebo než ji odpojíte od svého účtu. 
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Připojení pokladny 
V rámci provozovny můžete mít vedeno více pokladen. 
Při prvním spuštění aplikace na novém zařízení vyberte 
pokladnu, ke které chcete aplikaci připojit. 

Ve většině případů zde budete mít pouze jednu svou 
pokladnu. Vyberte ji kliknutím na její jméno. 

Vaše volba bude uložena do té doby, než aplikaci 
odinstalujete nebo než ji odpojíte od svého účtu. 

 

 

Přihlášení uživatele 
Ve vašem pracovním prostoru může být více 
samostatných uživatelů / zaměstnanců. K pokladně se 
musí vždy nějaký uživatel přihlásit, aby s ní mohl 
pracovat. 

Při prvním spuštění aplikace je posledním krokem výběr 
uživatele, který teď bude pokladnu obsluhovat. To jste vy. 
Klikněte na svoje jméno a vstoupíte do aplikace. 

 
 

Hlavní obrazovka 
Hlavní obrazovka miniPOS umožňuje intuitivní ovládání 
pokladny. Dlaždice PRODEJ POLOŽEK umožňuje 
položkový prodej. Zahájení prodeje předpokládá 
OTEVŘÍT POKLADNU. Pro položkový prodej musíte 
předem zadat kategorie a produkty na webovém portálu 
app.minipos.cz. RYCHLÝ PRODEJ umožňuje prodej 
bez zadávání položek. Konzumaci lze přiřadit na 
STOLY/ÚČTY. Ikona SMĚNY a ikona DOKLADY 
umožňují okamžitý přehled o prodeji - zobrazí historii 
směn a pokladních dokladů. 
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Menu aplikace 
Menu otevřete ikonou tři tečky v pravém dolním rohu. Je 
zde nastavení, správa účtu, informace o aplikaci, 
nahlášení problému, odhlášení uživatele a odpojení 
aplikace od účtu. 

Volbou Odhlásit se odhlásíte jen aktuálního uživatele 
pokladny, ale pokladna zůstane k účtu připojena. Může se 
pak přihlásit jiný uživatel. 

Volbou Odhlásit a vyčistit data se aplikace odpojí od 
účtu podniku a smaže veškerá uložená data. Můžete pak 
připojit jiný podnik, provozovnu a pokladnu. 

 
 

Nastavení 
Na pokladně můžete nastavit parametry EET a možnosti 
tisku a sestavení účtenek. 

 
 

Nastavení EET 
Zvolte, zda budete evidovat tržby na EET nebo ne. 
Pokud ještě nespadáte pod EET nebo nepřijímáte 
hotovostní platby, stravenky ani šeky, pak možná 
nemusíte tržby evidovat. Poraďte se se svým účetním. 

Váš EET certifikát byste měli mít nahraný na webovém 
portálu. Do mobilní aplikace jej nahrajete tlačítkem 
STÁHNOUT. 
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Nastavení účtenky a tisku 
Slučování položek na účtence funguje tak, že pokud 
opakovaně přidáte na účet stejný produkt, bude na 
účtence jen jako jeden řádek s větším počtem kusů. 

DIČ tiskněte, pokud vám to ukládá zákon. 

Před tiskem dokladu můžete zobrazit jeho náhled. Tisk 
můžete na pokladně zcela zakázat nebo povolit. Účtenky 
je možné po prodeji tisknout automaticky. 

Nastavení z webového portálu nahrajete do pokladny 
tlačítkem SYNCHRONIZOVAT NASTAVENÍ. 

 
 

Nastavení tiskárny 
Pokud máte zařízení s integrovanou tiskárnou, aplikace 
miniPOS detekuje interní tiskárnu sama. 

Externí tiskárny můžete přidat tlačítkem Plus 

Během přidávání tiskárny sledujte instrukce na displeji. 

 
 

Výběr rozhraní 
Prvním krokem připojení nové tiskárny je výběr rozhraní, 
jak je tiskárna k pokladnímu zařízení připojena. 

Na výběr je Bluetooth a USB. Připravujeme také rozhraní 
WiFi a Ethernet. 

 

+ 
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Párování Bluetooth tiskáren 
Abyste mohli tisknout na Bluetooth tiskárně, musí být 
tiskárna spárována s vaším pokladním zařízením. 

Aplikace vám nyní nabízí, abyste přešli do nastavení 
Bluetooth a zkontrolovali spárovaná zařízení. Zde 
budete mít možnost spárovat novou tiskárnu, pokud 
ještě spárována není. 

 
 

Výběr tiskárny 
Pokud máte Bluetooth tiskárnu spárovanou, můžete ji 
zde vybrat z nabídky. 

Obdobně byste vybrali připojenou USB tiskárnu. 

 

 

Model tiskárny 
Aplikace miniPOS umí tisknout na mnoha různých 
typů tiskáren. Zde zvolte, jaký typ tiskárny máte. Svou 
tiskárnu vyberte z nabídky Model. Stiskněte tlačítko 
Připojit a Uložit. 
 

 

Poznámka:  Bluetooth tiskárnu je třeba předem spárovat 
s pokladním zařízením. 
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Informace o aplikaci 
Zobrazuje důležité informace pro případnou podporu. 

Zkontrolujte si verzi aplikace, že vaše aplikace je 
aktuální. Případně aktualizujte aplikaci v Google Play 
nebo stažením APK souboru ze stránky Podpora na 
webovém portálu miniPOS.cz. 

 

Poznámka: Při hlášení problému e-mailem prosím 
uveďte všechny zde zobrazené informace. 

 

 

 
Zpětná vazba 
Dejte nám prosím zpětnou vazbu, pokud něco nefunguje 
tak, jak byste si představovali. Tímto dialogem lze hlásit 
problémy přímo z aplikace. Zde již nevyplňujte 
informace o verzi aplikace, provozovně a účtu majitele; 
ty jsou v hlášení automaticky zahrnuty. 
 
Poznámka: V rámci podpory vám pomáháme řešit 
problémy a aplikaci neustále přizpůsobujeme vašim 
požadavkům. 

 
 

Kategorie zboží 
Zde vidíte nastavené kategorie zboží a služeb. Ty se 
nastavují na webovém portálu. Mobilní aplikace 
kategorie jen zobrazuje. 

Oblíbené kategorie označené hvězdičkou se při prodeji 
zobrazují jako první nahoře. 

Obrazovka umožňuje posun     
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Položky ceníku 
Zde vidíte nastavené položky zboží a služeb. Ty se 
nastavují na webovém portálu. Mobilní aplikace položky 
jen zobrazuje. 

Oblíbené položky označené hvězdičkou se při prodeji 
zobrazují jako první nahoře. 

Obrazovka umožňuje posun 

 
 

Rychlý prodej 
Unikátní kombinace rychlého prodeje zadáním částky, 
prodeje do skupin a položkového prodeje. Je možné 
zadat jen částku a sazbu DPH, částku a skupinu nebo 
položku z ceníku. Při prodeji je možné zadat množství na 
desetinná místa a změnit jednotkovou cenu položky z 
ceníku. Snadno je možné zadat položku dle PLU nebo 
EAN a to i se zadáním množství. Přidané položky na 
doklad jsou ihned vidět, je možné je editovat i mazat. 
Rychlý prodej na pokladně miniPOS nabízí vše, co 
potřebujete při prodeji váženého zboží či metráže. 

Rychlý prodej v hotovosti a Storno  
Zrychlená volba prodeje je možná také v hotovosti tím že 
se v rychlém prodeji zmáčkne symbol bankovky vlevo 
dole a TRN se dokončí jako prodej v hotovosti. 
Storno je možné pokud má obchodník v portálu 
povolené zadávání záporných hodnot, zadá částku 
s mínusem a potvrdí Prodej v hotovosti. 
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Rychlý prodej – Částka a DPH 
Zadejte jen částku a potvrďte zeleným tlačítkem Enter 
vpravo dole. Tím přidáte jednu položku na doklad. 

Zadáním množství x částka přidáte n kusů za zadanou 
částku. Množství může obsahovat i desetinnou čárku. 
Můžete tak markovat měřené či vážené zboží. 

Namísto potvrzení tlačítkem Enter můžete stisknout 
tlačítko jedné ze sazeb DPH. Tím zadáte prodej do 
příslušné sazby. 

 

 

 

Rychlý prodej – Kategorie 
Po zadání částky nebo množství x částka stiskněte 
tlačítko s ikonou štítku a přejdete na výběr kategorie. 
Vyberte jednu z kategorií a tím zadáte prodej do této 
kategorie. 

Prodej do kategorie použijete v případě, že nepotřebujete 
rozlišovat prodej na úrovni položek nebo prodávané zboží 
nemáte v ceníku. 

V kategoriích můžete vyhledávat kliknutím na lupu. 

 
 

Rychlý prodej – Položky 
Po zadání množství stiskněte tlačítko s ikonou zásuvek a 
přejdete na výběr položky z ceníku. Vyberte jednu z 
položek a tím zadáte prodej této položky. 

Položky můžete filtrovat dle kategorií kliknutím na záložku 
kategorie. Pokud máte kategorií hodně, můžete jejich 
přehled posouvat vlevo a vpravo. 

V položkách můžete vyhledávat kliknutím na lupu. 
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Rychlý prodej – EAN, PLU 
Zboží můžete zadávat k prodeji pomocí EAN kódu nebo 
PLU kódu. EAN je čárový kód zboží. PLU je číselný kód 
zboží, které čárový kód nemá, třeba pečivo. 

Nejprve zadejte číselný kód a pak stiskněte tlačítko EAN 
nebo PLU. Pokladna vyhledá položku dle kódu a přidá ji 
na doklad. 

 

 

Mazání položek 
Položku na dokladu smažete tak, že vybraný řádek 
potáhnete doleva a pustíte. 

Alternativní možnost je kliknout na řádek dokladu a pak 
na dialogu kliknout na ikonu koše. 

 
 

Položkový prodej 
Na hlavní obrazovce vyberte dlaždici Prodej a zobrazí se 
obrazovka Položky. 

Jednotlivé položky, které vyberete k prodeji, se zobrazí 
v nákupním koši. 

Položky můžete přiřadit (zaparkovat) k jednotlivým 

stolům nebo účtům vybráním ikony  . 

Zaplatit položky je možné v nákupním koši nebo 
„zaparkované“ ke stolu / účtu.   

 

P 
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Hledání v ceníku 
Orientaci v ceníku usnadňují funkce 
vyhledávání 

Pomocí Hvězdičky lze filtrovat oblíbené položky. 

Pomocí Lupy je možné hledat fulltextově. Hledání 
ignoruje velikost písmen a diakritiku. 

 
 

 
 

Nákupní koš 
Položky v nákupním koši lze ubírat pomocí 
a přidávat pomocí 

Editace řádku se zahájí kliknutím na obsah řádku. 

 

 

 

 
 

Editace řádku 
Jednotlivé řádky vybraných položek lze editovat a 
následně uložit. 

Lze měnit množství, upravit jednotkovou cenu i celkovou 
cenu. Třetí údaj se vždy dopočítá. 

Při editaci množství nebo jednotkové ceny se dopočítá 
celková cena. 

Při editaci celkové ceny se dopočítá jednotková cena. 

 

 

 
 

 
- 
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Prodej a sleva 
Při prodeji lze zvolit typ platby, hodnotu slevy v CZK 
nebo v %. 

Hodnotu slevy lze rychle zadat tlačítky rychlé slevy. 
Zadání se sčítají. Např. 2 x 10 Kč = sleva 20 Kč. 

Na obrazovce lze zde doplnit variabilní symbol a popis 
účtenky (popis zboží, služby nebo jméno zákazníka). 

 

 

Prodej Kartou 
Při prodeji zvolit typ platby, kartou. 

 

 

 

Terminál vyzve k vložení, protáhnutí, manuálnímu 
zadaní  nebo přiložení karty. 

KARTOU 
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V závislosti na typu karty zákazník při transakci zadává 
PIN, podpis nebo PIN i podpis nebo nic. 

 

 

Pokud je transakce schválena, zobrazí se kód schválení 
a vytiskne se účtenka pro obchodníka. 

 

 

Pokud je transakce zamítnutá, zobrazí se kód zamítnutí 
a vytiskne se účtenka pro obchodníka. 
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Tuto účtenku odtrhněte a zvolte OK, pokud chcete 
vytisknout i kopii účtenky pro zákazníka. Pokud účtenku 
pro zákazníka tisknout nechcete, zvolte levé tlačítko 
Zrušit (popřípadě CANCEL). 

 

Stvrzenka pro obchodníka 
10/10/2015    15:30:20  0002 

BATCH NO: 12345 
TID: 123456789 

Název společnosti 
Ulice a číslo 

Město 
------------------------------ 

Visa Contactless      (CL) 
    1234 56** **** 5920 

  
PRODEJ 

Částka CZK:       100,00 
PIN OK 

……………………… 
Podpis  

 
       Autorizační kód: 123456 
       Seq number: 654321 
------------------------------- 

Doklad uchovejte pro 
pozdější kontrolu 

 
 

 

Vzor účtenky ke karetní transakci pro obchodníka nebo 
zákazníka. 

 
 
 

Placeno – vráceno 
Při platbě - Prodej hotově. 

 Během placení - zaplaceno se zobrazuje částka 
k vrácení, která je vždy v CZK. 

Poznámka: Po potvrzení prodeje se vytváří doklad a již 
nelze jít zpět. Jednou vystavený doklad už není možné 
editovat, je možné jej pouze stornovat. 
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Náhled dokladu 
Náhled dokladu lze povolit/zrušit v Nastavení. Tím je 
možné zrychlit odbavení platby. Pak je třeba ale 
v nastavení zatrhnout Automatický tisk účtenek, nebo 
účtenku poslat mailem (ikona obálky vpravo nahoře). 

Pokladna umožňuje účtenku vytisknout, odeslat 
na email nebo uložit bez tisku. Účtenka je vždy 
odeslána na EET a uložena v přehledu dokladů. 

Poznámka: Je možné nastavit, že se účtenky na EET 
neodesílají. Aktuální prodej je možné vyjmout z EET. 

 
 

Objednávky na stoly 
Položky můžete přiřadit (zaparkovat) k jednotlivým 

stolům nebo účtům vybráním ikony . Následně lze 
k obsazeným stolům položky přidávat. 

Naopak když je nákupní košík prázdný, můžete do něj 
načíst dříve „zaparkované“ položky na stůl.   

Pokud máte v Nastavení tisku označen Automatický 
tisk objednávek, vytiskne se při „zaparkování“ ke 
stolu/účtu objednávka (například do kuchyně). 

 
 

Pojmenované účty 
Položky můžete přiřadit (zaparkovat) k jednotlivým 

účtům vybráním ikony  . 

Pomocí  ikony v pravém spodním rohu lze jednotlivé 
účty vytvářet a pojmenovat. 

 

+ 

P 

P 
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Načtení stolu 
Kliknutím na ikonu obsazeného Stolu nebo Účtu se 
načte jeho obsah. Dále je možný zaplatit účet celý, jeho 
část nebo přesunout na jiný stůl / účet (dále jen stůl). 

Částečný prodej – zde lze zaplatit část platby 
zaparkované na stůl 

Přesun stolu – zde lze přesunout platbu na jiný stůl 
pomocí ikony rozcestí v horní liště. 

Vrácení na stůl - pomocí ikony P v horní liště 

 
 

Přehled dokladů 
V přehledu dokladů lze vybrat požadovanou účtenku 
a zobrazit náhled. 

Filtr umožní vybrat zobrazené doklady dle několika 
kritérií současně. 

Z náhledu je možné vytisknout kopii dokladu. 

Lze tisknout přehled tržeb za vybrané období. 

 
 

Zobrazení dokladu 
Zobrazí se náhled dokladu, jak byl nebo bude vytištěn 
na pokladní tiskárně. 

Vystavený doklad je možné Stornovat, Odeslat 
emailem nebo Vytisknout jeho kopii. 

Do přehledu dokladů se vrátíte tlačítkem Zpět. 
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Storno transakce 
V Detail dokladu, vyberte Storno. 

Tlačítko Storno se zobrazí pouze pro transakce v rámci 
otevřené směny.  

 

 

Pokud je transakce schválena, zobrazí se kód schválení 
a vytiskne se účtenka pro obchodníka. 

 

 

Tuto účtenku odtrhněte a zvolte OK, pokud chcete 
vytisknout i kopii účtenky pro zákazníka. Pokud účtenku 
pro zákazníka tisknout nechcete, zvolte levé tlačítko 
Zrušit (popřípadě CANCEL). 
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Stvrzenka pro obchodníka 
10/10/2015    15:30:20  0002 

BATCH NO: 12345 
TID: 123456789 

Název společnosti 
Ulice a číslo 

Město 
-------------------------------- 
         Visa Contactless      (CL) 

1234 56** **** 5920 
  

Storno 
Částka CZK:       100,00 

PIN OK 
……………………… 

 
        Autorizační kód: 123456 
        Seq number: 654321 
-------------------------------- 

Doklad uchovejte pro 
pozdější kontrolu 

 
 

Vzor účtenky ke karetní transakci pro obchodníka nebo 
zákazníka. 

 
 

 

 
 

Uzávěrka 
Pro uzavření pokladny stiskněte Zavřít pokladnu 
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Při uzavření pokladny se vytiskne Uzávěrka. 

10/09/2016           10:05:15 
 

   Podrobný karetní výpis 
 

TID: 123456 
Číslo dávky: 119 

OD:   14/09/2016  08:12:15 
DO:   15/09/2016  10:15:32 

 ONLINE/OFFLINE 
 

          MC /VISA 
          DEBIT: 

             Počet:               X,XX 
             Suma:            X,XX 

          CREDIT: 
          Počet:              X,XX 
          Suma:                     X,XX 

 
 

Vzor Uzávěrky. 

 

 
 
 

Filtrování dokladů 
Filtr umožňuje omezit zobrazení dokladů dle data, času 
a výše částky. 

Dále lze filtrovat dle typu záznamu, typu platby 
a statusu EET. 

Vybrané filtry je možno zrušit, potvrdit, smazat. 

 

https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/


 

Další informace:  28 
https://www.minipos.cz/   

 
Přehled tržeb za období 
Z přehledu dokladů je možné zobrazit a vytisknout 
přehled tržeb za vybrané období. 

Vyčíslen je počet transakcí, celkový prodej, sumarizace 
za sazby DPH, kategorie, druhy plateb a pohyb hotovosti 
v pokladně. 

 
 
 

Přehled směn 
Zobrazení přehledu směn na provozovně v sestupném 
pořadí. Poslední směna je vždy nahoře. 

Aktuální směna je zvýrazněna. 

Je zobrazeno číslo směny, celková tržba, datum a čas 
otevření a uzavření směny. 

Kliknutím na směnu se zobrazí přehled tržeb za tuto 
směnu. 

Směny je možné filtrovat. 

 
 

Filtrování směn 
Směny je možné filtrovat za vybrané období od - do. 
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Přehled tržeb za směnu 
Z přehledu směn je možné zobrazit a vytisknout přehled 
tržeb za vybrané období. 

Vyčíslen je počet transakcí, celkový prodej, sumarizace 
za sazby DPH, kategorie, druhy plateb a pohyb hotovosti 
v pokladně. 
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Nastavení EET na portálu app.minipos.cz 
Vpravo nahoře v liště menu je modré tlačítko. Klikněte na něj a rozbalí se nabídka. Vyberte volbu 
Nastavení skupiny. Zde nastavíte údaje o svém podniku a nahrajete EET certifikát. 

 
 
V kapitole Společnost vyplňte údaje o vašem podniku. Název společnosti, IČO a DIČ (volitelně) se 
budou tisknout na vaše účtenky. DIČ je důležité pro evidenci EET, vyplňte ho správně s 
počátečními velkými písmeny CZ. 

 
V kapitole Parametry EET nahrajte EET certifikát. Klikněte na tlačítko Nahrát soubor a vyberte váš 
soubor certifikátu s příponou p12. Zadejte heslo k certifikátu a číslo provozovny dne vaší registrace 
na finanční správě. Většinou to bývá číslo 11. Uložte nastavení tlačítkem Nastavit. 
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Nastavte svou provozovnu. Klikněte v menu na Nastavení - Pobočky. Vytvořte provozovnu 
tlačítkem Nový záznam a vyplňte správně údaje. Název a adresa provozovny se budou tisknout na 
vaše účtenky, pokud se neshodují s názvem a adresou vašeho podniku. Číslo pobočky musí 
odpovídat číslu provozovny dle vaší registrace na finanční správě. 
 

 
Nastavte svou pokladnu. Klikněte v menu na Nastavení - Pokladny. Vytvořte pokladnu tlačítkem 
Nový záznam a vyplňte správně údaje. Název a číslo pokladny se budou tisknout na vaše účtenky. 
Číslo pokladny by mělo být jedinečné v rámci vaší provozovny, neměli byste na jedné provozovně 
mít pokladny se stejným číslem. Tento údaj se odesílá na finanční správu. 
 
 
 

https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/
https://www.minipos.cz/

	Otevření aplikace miniPOS 2.0
	Přihlášení k účtu
	Tlačítko pro registraci
	Registrace nového účtu
	Potvrzení nového účtu
	Nastavení účtu
	Přihlášení k účtu
	Připojení podniku
	Připojení provozovny
	Připojení pokladny
	Přihlášení uživatele
	Hlavní obrazovka
	Menu aplikace
	Nastavení
	Nastavení EET
	Nastavení účtenky a tisku
	Nastavení tiskárny
	Výběr rozhraní
	Párování Bluetooth tiskáren
	Výběr tiskárny
	Model tiskárny
	Informace o aplikaci
	Zpětná vazba
	Dejte nám prosím zpětnou vazbu, pokud něco nefunguje
	tak, jak byste si představovali. Tímto dialogem lze hlásit
	informace o verzi aplikace, provozovně a účtu majitele;
	ty jsou v hlášení automaticky zahrnuty.
	problémy a aplikaci neustále přizpůsobujeme vašim
	Kategorie zboží
	Položky ceníku
	Rychlý prodej
	Rychlý prodej v hotovosti a Storno 
	Rychlý prodej – Částka a DPH
	Rychlý prodej – Kategorie
	Rychlý prodej – Položky
	Rychlý prodej – EAN, PLU
	Mazání položek
	Položkový prodej
	Hledání v ceníku
	Nákupní koš
	Editace řádku
	Prodej a sleva
	Prodej Kartou
	Placeno – vráceno
	Náhled dokladu
	Objednávky na stoly
	Pojmenované účty
	Načtení stolu
	Přehled dokladů
	Zobrazení dokladu
	Storno transakce
	Uzávěrka
	Filtrování dokladů
	Přehled tržeb za období
	Přehled směn
	Filtrování směn
	Přehled tržeb za směnu

