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1. Získání autentizačních údajů 

K přihlášení na portál správce daně potřebujete autentizační údaje, tj. uživatelské 

jméno a heslo. Pomocí nich se pak budete přihlašovat do webové 

aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) na stránkách Daňového 

portálu. Žádost o tyto údaje můžete podat od 1. září 2016, a to jedním 

z následujících způsobů: 

 elektronicky prostřednictvím Daňového portálu pomocí přihlašovacích údajů do své 

datové schránky, 

 osobně na libovolném finančním úřadu (údaje získáte okamžitě a v zapečetěné 

obálce). 

2. Přihlášení do webové aplikace EET 

Ve webové aplikaci EET budete moci spravovat své certifikáty i údaje 

o provozovnách a k dispozici budete mít údaje o evidovaných tržbách. Do aplikace 

se přihlásíte pomocí autentizačních údajů. 

3. Zaevidování provozovny 

Ještě před zahájením evidence tržeb oznamte údaje o svých provozovnách, ze 

kterých budou plynout evidované tržby. Každé provozovně bude přiděleno číslo 

(označení provozovny), které se později uvádí na účtence a také zasílá v datové 

zprávě Finanční správě. 

 

  

Klikněte na: 

 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/kompetence-a-cinnost-uzemnich-pracovist
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces


A vyplňte patřičné údaje: 

 

 

Následně budete mít provozovnu založenou a budete znát i číslo provozovny pro 

nastavení do eshopu. V tomto případě č. 21. 

 

4. Získání certifikátu 

Certifikát bude sloužit k vaší identifikaci, takže se údaje o tržbě přiřadí právě vám, ne 

někomu jinému. Po oznámení svých údajů o provozovnách ve webové aplikaci EET 

podejte žádost o vydání certifikátu. Podle svého uvážení si zažádejte o jeden nebo 

více těchto certifikátů (například pro každou provozovnu či pokladnu zvlášť). 

Tyto certifikáty jsou bezplatné a Finanční správa nabízí také návod, jak je můžete 

spravovat. 

 

 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf


Poté klikněte na  

 

A následně na  

 

 

V dalším kroku zadejte heslo pro svůj certifikát a zadejte „POTVRDIT“. 

 

Po podání žádosti dejte „ODESLAT ŽÁDOST“.  

Na dalším kroku klikněte na „VYTVOŘIT EXPORTNÍ SOUBOR“ a proveďte jeho 

uložení do počítače – „Stáhnout certifikát“. 

 



5. Instalace certifikátu do systému 4SHOP.cz 

Nakonec si certifikát nainstalujeme do administrace eshopu: 

Nejprve klikněte na tlačítko „Nastavení“ v pravo nahoře 

 

Dále vyberte záložku 

 

Poté, vyplňte označení provozovny viz číslo z finanční správy a zadejte libovolné 

číslo, jako označení pokladny. 

 

Ve všeobecném nastavení níže, zadejte heslo pro certifikát a vyberte certifikát 

z vašeho počítače.  

 

 

Také můžete přepínat rozhraní na testovací či ostré (Ostré rozhraní je nutné od 1.3 

2017 mít zvoleno). 



Volba „Automaticky při os. odběru“ slouží k automatickému zatrhnutí a odeslání 

bez dalšího kliku při změně stavu objednávky na osobní odběr. 

Po nastavení systému proveďte uložení tlačítkem 

 

 

6. Vyzkoušení nanečisto 

V případě, že máte zvoleno rozhraní na „TEST“. Můžete si na nečisto u jakékoliv 

objednávky otestovat vložení certifikátu, nebo v nastavení kliknutím na odkaz 

 

 


