
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)
Manuál ke službě EET ve vašem platebním terminálu



Zjednodušte si zavedení elektronické evidence tržeb ve vaší společnosti. V naší nabídce naleznete elegantní 
a jednoduché řešení pro elektronickou evidenci tržeb, které funguje přímo v platebním terminálu. Služba EET 
od Global Payments přináší řadu výhod, jakými jsou například nulové počáteční náklady, možnost mít přehled 
o tržbách odkudkoli, a především spolehlivý a garantovaný produkt. Terminál s EET funguje i bez registrační 
pokladny.

NA ZPŮSOBU EVIDENCE ZÁLEŽÍ

NAŠE NABÍDKA POKRÝVÁ VŠECHNY DRUHY PODNIKÁNÍ

Nulové počáteční 
náklady

Jednoduchá  
aktivace služby

Velmi výhodná  
cena

Akceptace karet  
i hotovosti

Internetový portál  
s přehledy  
o transakcích

Funkční i bez  
registrační pokladny

VÝHODY ZA ROZUMNOU CENU

Nezáleží na tom, kde podnikáte, v jakém oboru a jaký pokladní systém využíváte dnes. Máme nabídku pro 
téměř každý druh podnikání: 

• obchody s malým množstvím plateb
• obchody bez pokladního systému

• střední firmy
• velké obchodní řetězce

CO ZÍSKÁTE:  

Platební terminál se službou elektronické evidence tržeb ✓

Srozumitelnou uživatelskou příručku ✓

Servis a podporu 24 hodin denně ✓

Seznam dodavatelů pokladních systémů podporujících vaše řešení ✓

Evidenci hotovosti, stravenek, platebních karet a dalších platebních nástrojů ✓

Možnost tisku účtenek ✓

Garanci dostupnosti služby ✓

CENA SLUŽBY 99  Kč bez DPH za měsíc



 

PLÁTCE/NEPLÁTCE DPH

V portálu zvolím, zda jsem plátce DPH:

Plátce DPH: 

Pokud jsem plátce, zvolím sazby DPH, které se ke zboží nebo službám, které nabízím, vztahují:

 21%  15%  10%  0%

Dále zvolím, zda prodávám použité zboží, vouchery nebo cestovní služby:

 Použité zboží    Vouchery a věrnost    Cestovní služby

Pokud například prodávám použité zboží, zadávám následně jednotlivé sazby DPH zvlášť pro nové 

a zvlášť pro použité zboží. Příklad vidíte na další straně v Kroku 2a.

NÁVOD PRO EXPERTY V PĚTI KROCÍCH 

1. PŘIHLÁŠENÍ
Po přihlášení do portálu lze provést jednoduchou 
konfiguraci, díky které se automaticky nastaví 
a změní chování terminálu. Na to jste nebyli před 
EET zvyklí. 

2. NASTAVENÍ SPOLEČNOSTI
V nastavení společnosti doplňte DIČ vaší 
společnosti, rozsah nabízených služeb a sazby 
DPH. Dle potřeby si nastavte šablony pro 
terminály.

V portálu lze pro každý terminál nastavit pořadí, 
v jakém je obsluha vyzvána terminálem k zadání 
částky v jednotlivých sazbách EET. 

3. VLOŽENÍ CERTIFIKÁTU
V nastavení společnosti, případně u každé 
provozovny, si vložte certifikát z finanční správy. 
Konfigurace závisí na certifikátech, které jste si 
vygenerovali.

4. NASTAVENÍ PROVOZOVEN
Ke každé provozovně vložte ID provozovny, které 
vám vygenerovala finanční správa na portálu.

5. NASTAVENÍ TERMINÁLŮ
V nastavení terminálů si aktivujte službu EET 
u každého z terminálů, kde chcete službu využívat.
Je možné nastavit i pořadí platebních metod, jak 
se budou zobrazovat na obrazovce s výběrem 
platby. Vy si tak můžete jednoduše nastavit své 
preference způsobu platby. 



NAHRÁT CERTIFIKÁT

NAHRÁT CERTIFIKÁT

 * Heslo k certifikátu

* Soubor s certifikátem    Procházet ...

EDITOVAT

 

 

    

Název

EET aktivní

Monitoring povolen

*Dny monitoringu

*Monitoring od
 

*Monitoring do

Ano Ne

ULOŽIT

POVOLIT EET

Terminál – recepce

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek. pátek 

8:00:00 16:00:00 ??

?

?

?

Elektronická evidence tržeb

      (24. 10. 2016 – neomezeně)
Služba umožňující terminálům evidovat 
tržby. Platí pro hotovost, platební karty  
i jiné druhy platidel.

Označení provozovny

1
Jde o označení provozovny, ve které je 
tržba uskutečněna. Příslušná číselná 
identifikace provozovny
je přidělena správcem daně. 

Platnost certifikátu od
19. 5. 2016 14:45:02

Platnost certifikátu do
19. 5. 2018 14:45:02

Monitoring

Služba umožňující sledování  
online spojení terminálu se serverem.

Certifikát
       

Jde o certifikát vystavovaný 
správcem daně. Certifikát je možné 
přiřadit celé společnosti nebo pro
každé obchodní místo zvlášť.

ELEKTRONICKÁ EVEDINCE TRŽEB

POVOLENÉ SLUŽBY

NAHRÁT CERTIFIKÁT ZOBRAZ TRANSAKCE ZOBRAZ TERMINÁLY



 

Global Payments s.r.o.
V Olšinách 626/80 
100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
www.globalpayments.cz

 

INFO@GLOBALPAYMENTS.CZ +420 267 197 744* 

*Telefonní linka je dostupná ve všední dny 9.00 – 17.00 hodin

Global Payments je obchodní značka společnosti Global Payments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika,  
IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost Global Payments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu 
poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností 
Global Payments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.

Služba se zapíná vzdáleně, avšak pro správné používání 
je potřeba nastavit si konfiguraci pro každý terminál 
v tzv. EET portálu. Variabilita nastavení umožňuje 
přizpůsobit službu tak, aby vám nepřinášela žádnou 
další práci navíc.

V portálu najdete například:

• nastavení konfigurace služby

• náhledy na transakce z počítače, telefonu nebo 
tabletu

• ruční evidence transakcí

• monitoring terminálu

• správu certifikátu pro komunikaci s finanční správou

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO SNADNÝ PŘEHLED

Jste naším stávajícím klientem a ještě EET službu nevyužíváte? Potřebujete poradit? Obraťte se 
na některého z našich obchodních zástupců nebo kontaktujte naši nonstop technickou linku.

MENU

MENU

1 - Transakce

2 - 

Supervisozor

1 - Prodej

2 - Návrat 

zboží

PRŮBĚH TRANSAKCE  
NA TERMINÁLU:
Průběh transakce, například  
transakce prodej probíhá následovně:

JSEM PLÁTCE DPH NEJSEM PLÁTCE DPH

KROK 1 KROK 2a KROK 2b KROK 3

ZPŮSOB PLATBY

1 - Hotovost

2 - Platební 

karta

PRODEJ

 Prodej

1000 CZK

Použijte kartu

Tisk účtenky

Pořadí platební metody 
 lze nastavit v portálu.

PRODEJ

Zadejte částku

(DPH: 21 %) Nové

                          

PRODEJ

Zadejte částku

(DPH: 21 %) 

Použité

PRODEJ

Zadejte částku

 

                         

Zadání částky pro použité zboží

Terminál vyzve obsluhu k zadání jedné 
celkové částky za nákup zákazníka.

Terminál vyzve postupně obsluhu k zadání 
částek dle nastavených sazeb DPH v portálu.

PRŮBĚH TRANSAKCE NA TERMINÁLU

DOKONČENÍ TRANSAKCE:

Po zadání potřebných informací terminál 
vyzve k volbě platební metody. Pokud 
je zvolana platba kartou, terminál vyzve 
k použití karty. Nakonec je transakce 
zaevidována na serveru finanční správy.


