Nastavení pokladny a EET v programu Helios CLA
Než začnete EET pokladnu v Heliosu používat, musíte svou provozovnu zaregistrovat v systému daňové správy
ministerstva financí (portál správce daně). Prvním krokem je získání autentizačních údajů, pomocí kterých se
budete moci do portálu přihlásit. Portál umožní zaregistrování provozovny (nebo více provozoven) podléhající
povinnosti EET a vygenerování a správu certifikátů.
Podrobný průvodce je na adrese www.etrzby.cz, instruktážní video najdete i na www.youtube.com pod heslem
První krok k evidenci tržeb.
Níže popisujeme základní nastavení Heliosu pro EET. Jedná se o nastavení pro jednu provozovnu a jeden
certifikát. Podrobnější nastavení pro více provozoven a více certifikátů najdete přímo v Heliosu v Nápověda /
Příručka na webu, kde do vyhledávacího políčka zapište „EET Evidence tržeb – Pokladna“, pro ještě podrobnější
informace pak „EET – Poradna“

1. Instalace komunikačního pluginu EET
Program Helios komunikuje se systémem EET pomocí Komunikátoru EET, který je nutné nainstalovat v Helios
Store, ze záložky „Zdarma“. Zde kliknete na „Komunikátor EET“, pak na tlačítko „Přidat“ a nakonec vpravo
dole na „Instalovat“. V době instalace komunikátoru musíte mít ve Windows práva administrátora.
V podstatě stačí stejná práva (stejný způsob spuštění), jako při aktualizaci Heliosu.

2. Nastavení EET provozovny a certifikátu
V Pomocné číselníky / EET tržby / EET provozovny tlačítkem „Nový“ založte novou provozovnu a vyplňte její
číslo a název tak, jak jste ji zaregistrovali na portále správce daně. Dále vyplňte její adresu, viz obrázek.

Na záložce 2 pak nastavte váš EET certifikát jako „Firemní certifikát pro EET“, pokud jej budou používat
všichni zaměstnanci. Pokud jste každému zaměstnanci vyřídili individuální certifikát, nastavte ho každému
uživateli jako „Uživatelský certifikát pro EET“.

3. Nastavení pokladny
V Pokladna / Číselník pokladen pomocí tlačítka „Nový“ založte aspoň 1 pokladnu. Nějak si jí pojmenujte a
vyberte si tiskový formulář pro příjem do pokladny. Doporučuji vybrat „Pokladní doklad II“, viz obrázek.

Dále na záložce 3 doporučuji zaklikat nastavení podle obrázku níže.

Nakonec na záložce 6 svážete pokladnu s provozovnou (provozovnu jste nastavili v bodě 3 tohoto návodu).

4. Nastavení druhu komunikace pro EET
V Možnosti / Konfigurace a správa systému klikněte na EET. Zde vyberte druh komunikace „EET zapnuto“.
Můžete si také zkusit tržbu zaevidovat do EET nanečisto, pokud si zvolíte „EET Test“.

5. Založení pokladního období
V Pomocné číselníky / Období si založte pokladní období. Může to být kalendářní rok nebo jedno
„nekonečné“ období.
Pokud se rozhodnete pro kalendářní rok, budete muset na začátku každého roku založit další nové období
(pro začínající rok). Proto spíše doporučuji založit nekonečné období.
Pokud v Heliosu provozujete celní sklad, období už máte založené a tento bod můžete přeskočit.

6. Tisk pokladních dokladů a hlášení tržeb
Vlastní tisk pokladních dokladů, při kterém automaticky dojde k registraci tržby a získání fiskálního
identifikačního kódu (FIK), který je různý pro každý vytištěný doklad, probíhá v
Pokladna / Pokladní doklady.
Pokladní doklady lze tisknou bez položek, jen s hlavičkovými údaji, tedy jen s celkovou cenou a stručným
popisem příjmu, nebo s položkami. V obou případech lze nový doklad založit tlačítkem „Nový“ nebo
populární kopií některého již pořízeného dokladu (nejlépe podle popisu příjmu) pomocí Akce / Kopie
dokladu. Pomocí Kopie dokladu lze snadno provádět i Storno již zaregistrované tržby.
a. Bez položek (jen hlavička a celková cena)

Po vyplnění pokladního dokladu klikněte na OK-EET, tím se doklad uloží, tržba se zaregistruje a zobrazí se
náhled tiskového formuláře. Tisk pak provedete jako obvykle kliknutím na ikonku tiskárny.

b. S položkami

Po vyplnění pokladního dokladu klikněte na OK-EET, tím se doklad uloží, tržba se zaregistruje a zobrazí se
náhled tiskového formuláře. Tisk pak provedete jako obvykle kliknutím na ikonku tiskárny.

