
Jednoduchá evidenční pokladna 

rychlé a levné řešení EET 



 Jednoduchá na obsluhu, nikoliv funkcí 

 

 Nativní aplikace pro Windows 
- lze provozovat na jakémkoliv běžném PC 
- optimalizováno pro dotekové ovládání 
   (tablety, hybridní a specializované systémy)  



Přizpůsobení velikosti všech oken rozměrům 
displeje a potřebám uživatele 



Stisknutím jediného tlačítka kdykoliv za provozu zobrazíte 
nebo skryjete okno nebo zapnete potřebnou funkci. 

Pokladna Pokladna s 
náhledem pásky 

Pokladna s náhledem pásky a 
katalogem zboží 







 Rozdělení na základní a rozšířené funkce je jen kvůli 
přehlednosti prezentace 

 Aplikace obsahuje ve všech instalacích všechny funkcionality 
bez jakýchkoliv omezení 

Přijetí platby a vystavení účtenky 

A. Bez evidenční pokladny 
    (bez katalogu zboží a 
    evidence skladových zásob)  

B. Výběrem z katalogu zboží 
    (s možností evidence 
     skladových zásob) 
 
C. Kontrolní náhled účtenky  



1. Stisknutím 
tlačítka + vyvoláte 
okno přijetí tržby 

2. Zadáte 
částku tržby 

3. Stisknutím tlačítka PLATIT 
vyvoláte okno potvrzení platby 

4. Tlačítkem ZAPLACENO potvrdíte 
přijetí částky a vytisknete účtenku 



1. Pokud není sortiment v úvodní 
nabídce, vybereme kategorii zboží 2. Vybereme 

zboží z nabídky  



3. Navolíme počet kusů a tlačítkem 
ZAPSAT přidáme na účet. 

4. Postupně opakujeme body 
 2 a 3 pro všechny položky účtu 



5. Tlačítkem PLATIT 
vyvoláme dialog 
potvrzení platby 

6. Tlačítkem 
ZAPLACENO 
potvrdíme platbu a 
vytiskneme účtenku 



 Umožňuje tisk účtenky PŘED odesláním EET 

 Účtenka slouží ke kontrole účtovaných položek, 
neobsahuje kódy EET ani číslo dokladu 

Tlačítko Náhled 

umožňuje tisk a 

odsouhlasení účtenky 

před jejím odesláním na 

EET. Neobsahuje 

fiskální kódy a není tedy 

dokladem o evidenci 

tržeb. 



 Každá vystavená účtenka zůstává evidována 
v aplikaci 

 Každý účet lze zpětně dohledat a znovu 
vytisknout 

 Ze všech provedených plateb lze tisknout 
souhrnné sestavy 

 

 Pokud je používána evidence skladových 
zásob, lze tisknout i aktuální stav skladu 
nebo souhrn prodaného zboží 

 



 Pro rychlé a pohodlné ovládání aplikace je 
nejvýhodnější dotekový display 

 Pohodlně lze aplikaci 
ovládat i obyčejnou myší 
 
Rychlé ovládání je možné i 
pomocí klávesnice, tlačítky + a 
–, Enter a Escape 



1. Stisknutím 
tlačítka 
KALENDÁŘE 
vyvoláte okno 
historie, kde 
můžete vybrat 
doklad nebo 
sledované období 

2. Vyberete a zobrazíte 
sestavu ke zvolenému období 



 Rozdělení na základní a rozšířené funkce je jen kvůli 
přehlednosti prezentace 

 Aplikace obsahuje ve všech instalacích všechny funkcionality 
bez jakýchkoliv omezení 

Přizpůsobeno pro speciální provozy 

A. Průběžná evidence 
účtů - restaurační 
provoz apod.. 
účty (lístky) na hosty, 
stoly v restauracích, 
jednotlivé zákazníky 
apod.. 
        

B. Speciální sklady - 
zlevněné a použité 
zboží - partiový 
prodej, reklamace a 
další případy 
různých cen 
popřípadě sazeb 
DPH, akční zboží 
atd.. 

C. Vystavování 

dokladů v 

různých 

měnách, včetně 

automatické 

aktualizace 

kurzu a 

kalkulátoru 

vrácené částky 



Tlačítkem ZÁKAZNÍCI 
zobrazíme okno evidence 
zákazníků 

Kliknutím vybereme zákazníka, s 
jehož účtem budeme pracovat 

•Počet zákazníků není nijak 
omezen 
•Průběžně během práce lze 
zákazníky přidávat či měnit 
•Zobrazený název zákazníka 
slouží jen pro orientaci 
obsluhy, nikde se netiskne 
•Všechny rozepsané účty se 
průběžně ukládají a jsou v 
případě ukončení aplikace po 
opětovném spuštění znovu k 
dispozici 



 Standardně zapíšeme útratu na lístek 

Vybereme zboží 

Počet kusů, zapsat 



 V záhlaví účtu je stále zobrazován vybraný 
zákazník 



 Jakmile zvolíme jiný stůl, lístek se uloží a 
aktualizuje se stav lístku u zákazníka 

Pro změnu zákazníka prostě vybereme jiného zákazníka z nabídky. 
Okamžitě můžeme prodávat na další lístek, nebo vystavit běžný hotovostní 
prodej s klasickou účtenkou. 



 Rozepsané lístky zůstávají během další práce 
otevřené a nijak nebrání běžné práci s 
programem – například pultovému prodeji 



Kliknutím na zákazníka 
se vrátíme k 
rozepsanému účtu 

Kliknutím na zboží 
můžeme na lístek 
cokoliv přidat 

Kliknutím na položku na lístku 
můžeme provést úpravy lístku: 

•Můžeme změnit počet kusů na lístku 
•Můžeme libovolný počet kusů převést na 
jiného zákazníka tlačítkem PŘEDAT NA 
•Můžeme libovolný počet zaplatit – 
škrtnout z lístku - tlačítkem ČÁSTEČNÁ 
ÚHRADA 



Nabídku skladů vyvoláte 
tlačítkem SKLADY 

• Umožňuje vést i stejné 
zboží na různých 
skladech. Může se 
jednat o speciální ceny 
(každé páté pivo 
zdarma) nebo speciální 
daňové sazby (použité 
zboží..) 



•Kliknutím na jeden ze 
skladů dojde k 
odfiltrování ostatního 
zboží z nabídky 
 

•Samostatný sklad 
umožňuje nastavení 
odlišných cenových a 
daňových podmínek pro 
zboží 
 

•Umožňuje samostatně 
sledovat pohyb zboží v 
uzávěrkách apod. 



Tlačítko MĚNY vyvolá 

okno Měna s nabídkou 

nakonfigurovaných měn. 

Výběrem měny v nabídce 

okna Měna dojde k 

přepočítání cen zboží podle 

uvedeného kurzu. 



Po stisknutí tlačítka Platit je vyvolán 

kalkulátor vrácených čásek příslušné měny. 

 

V příslušné měně je následně vystaven 

pokladní doklad. 



Evidence tržeb v 
systému EET je v 
aplikaci JEP 
přepínatelná 
kdykoliv za 
provozu. 
 
Náhodnému 
vypnutí / zapnutí 
lze zabránit 
nastavením PIN 
zámku v 
konfiguraci. 

•Vypnout EET doporučujeme pro příjem tržeb nepodléhajících 
EET – aplikace i tak vystaví účtenku, pouze bez kódu EET 
•Vhodné pro zaškolení obsluhy pokladny apod. 



Ukázka účtenky se zapnutou 
elektronickou evidencí tržeb 

Ukázka účtenky s vypnutou 
elektronickou evidencí tržeb 



 Pokud je po spuštění (přípaně během práce zobrazeno 
upozornění) 

 Má vliv na údaje tisknuté na účtenkách, data přenášená na 
finanční správu i důvěryhodnost šifrování 

 Seřiďte systémový čas (Windows) 

Podle typu operačního systému seřiďte systémový čas 



 Problém s tiskem – došel papír, nejde 
tiskárna apod.. 
◦ Zapněte náhled pásky – pásku můžete opsat, ofotit 

telefonem kopírovat do emailu apod. 

◦ Po opravě dotiskněte účtenky z historie  



 Problém s internetem – připojení k serveru finanční správy 
nefunguje nebo nefunguje server FS 

 NEVYPÍNEJTE EET – pokračujte běžným způsobem v práci 

Účtenky jsou 
vystavovány v 
režimu off-line: 
s popisem off-
line 
s podpisovým 
klíčem 

Svítí indikátor fronty záznamů k 
odeslání 



 Účtenky z fronty je třeba neprodleně (do 48 hodin) odeslat 

 Opravte připojení, nebo přeneste počítač na jiné místo s dostupným 
připojením 

 Odešlete záznamy z fronty kliknutím na indikátor fronty 

Kliknutím 
provedete další 
pokus o odeslání. 
 
Odesílat můžete, 
kolikrát je 
potřeba. 
 
Po úspěšném 
odeslání indikátor 
zmizí. 



•Katalog zboží 
•Nabídka zákazníků 
•Nabídka skladů 
•Nabídka měn 
•Náhled účtenky 
 
•Historie 
•Nastavení aplikace 
•Režim s EET 

Většina funkcí je volitelná, nemusíte je vůbec používat. 
Pokud se jich rozhodnete v budoucnosti využít, stačí jen 
zapnout. Není třeba nic instalovat ani platit. 



Pamatujete si? 
◦ Libovolný PC s připojením k internetu a OS Windows 

◦ Konfigurovatelná velikost všech oken 

◦ Vypínání a zapínání oken za běhu dle potřeby 

◦ Kalkulátor vracených částek 

◦ Kompletní historie účtů a sestavy inventur 

◦ Vystavování obecných účtenek nebo z evidence 
zboží 

◦ Vedení průběžných účtů na zákazníky 

◦ Vedení skladových zásob a prodej z různých skladů 

◦ Elektronická evidence tržeb 

 

 

 



 Licence je vázána na DIČ a číslo provozovny 
(nelze je změnit beze změny licence) 

 Cena jedné licence je 1000 Kč 

 Včetně 6 měsíců aktualizací a podpory 

 Žádné licenční limity, žádné omezení funkcí 

 

 K vyzkoušení lze stáhnout z webu 
www.eetprozivnostniky.cz 
(s licencí pro testovací DIČ) 

 
Dotazy, upřesnění: kontakt @ eetprozivnostinky.cz 

http://www.eetprozivnostniky.cz/

