EET kalkulačka lite – návod k použití
EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze
oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky. Můžete ale normálně účtovat ve všech sazbách
DPH a data se odesílají na EET. Výslednou účtenku můžete vytisknout, odeslat na mail nebo nechat zobrazit na
internetu.

Instalace a první spuštění aplikace
Aplikaci stáhnete a nainstalujete z GooglePlay pod názvem EET kalkulačka lite,
po spuštění budete vyzváni k potvrzení zpracování osobních údajů (obr. 1) a
následně zadat do aplikace IČ, DIČ a email (obr. 2). Tyto údaje jsou potřeba,
pokud chcete používat certifikát pro EET. Po vyplnění a potvrzení těchto údajů
obdržíte email s licenčním číslem a přístupem na cloud, kde si můžete upravit
další nastavení atd (viz. níže).
Jakmile se objeví hlavní obrazovka (obr. 3), přejděte pomocí menu (tři vodorovné čárky vlevo nahoře)
(obr. 4) do Nastavení a vyplňte požadované údaje. Jedná se o údaje, které se budou na tisknout na
účtenku.

Nastavení pro EET
Aby bylo možné data odesílat na EET, je potřeba vlastnit certifikát vydaný Generálním Ředitelstvím
Finanční Správy. Pokud certifikát ještě nemáte, můžeme Vám jej za Vás vyřídit a provést nastavení pro
EET za Vás. Pokud certifikát již máte nebo si jej vyřídíte sami, je potřeba jej nahrát na cloud v sekci
Nastavení. Návod na cloud je níže. Cloud je kompletně zabezpečený proti napadení, hesla jsou ukládaná
hashovaně (zakódovaně) a Vaše data tak nemůže nikdo vidět.

Nastavení vzhledu účtenky a tisku
V Nastavení vyplníte údaje, které se budou zobrazovat na
účtence, a dále určíte, zda jste plátce DPH a v jakém režimu
chcete momentálně pracovat.
•
•

Název – jaký chcete mít na účtence
Adresa – ve formátu Ulice 1, 123 45, Město

•
•

IČO provozovny – vaše přidělené IČO
DIČ provozovny – vaše DIČ, pokud máte pověřené DIČ,
nastavte si jej v cloudu

•

Provoz – číslo provozovny, které obdržíte od Finanční
správy po vytvoření provozovny v etrzby.cz

•

Pokladna – vaše označení pokladny, např. A01 nebo 1

•

Hlavička – text se objevuje na začátku účtenky, například
Vítejte u nás – není povinné vyplňovat
Patička – text se objevuje na konci účtenky, například
Děkujeme za návštěvu – není povinné vyplňovat
Text účtování – text se objevuje u částky k placení,
například Prodej za hotove – je povinné vyplňovat

•
•

•
•
•

Číselná řada – tento údaj je začátkem automatického
číslování účtenek.
Poř. číslo – od jakého čísla se mají začít tisknout účtenky
Název tiskárny – zde vyplňte název bluetooth tiskárny
tak, jak je uvedená v nastavení bluetooth vašeho
smartphonu, např. GPRINTER_1FBA. Pokud nechcete
tisknout papírové účtenky, nechte toto pole prázdné. Po
zaplacení účtenky se zobrazí přidělený fiskální kód
(unikátní údaj, kterým EET označí vaši účtenku) a dotaz,
zda chcete účtenku odeslat na email.

•

Automaticky tisknout účtenky – po stisku tlačítka
tisknout vyjede rovnou účtenka a nebude se nabízet
varianta s odesláním účtenky na email

•

Testovací režim – v tomto režimu se pouze ověřuje, že je EET certifikát platný, ale účtenka se na
EET neuloží

•

Plátce DPH – určuje, zda jste plátce DPH a aktivuje tlačítka pro DPH

Vytvoření nové účtenky pro EET
Aplikace funguje jako klasická kalkulačka, počítáte celkový
výsledek. Horní displej ukazuje aktuální účtování, spodní displej
ukazuje celkovou částku k zaplacení. Částky se zadávají jako
prodejní včetně DPH. Pokud jste plátci, tak se ke každé částce
přiřadí aktuální DPH.
Aktuální DPH určíte stiskem příslušného tlačítka. Pokud
stisknete tlačítko s DPH, když bude něco zadané v horním
displeji, provede se jeho součet, přiřadí se mu vybrané DPH a
výsledek se přičte k celkové částce na spodním displeji.
Tlačítko „C“ vynuluje stávající hodnotu na horním displeji,
pokud ho stisknete dvakrát, zrušíte celou objednávku.
Tlačítko „=“ (rovná se) vypočítá výsledek z horního displeje a
přičte jej k celkové hodnotě na spodním displeji. Můžete dále
přidávat platby na účtenku.
Tlačítko „Tisknout“ dopočítá celkový výsledek, data odešle na
EET a podle nastavení buď vytiskne papírovou účtenku nebo
odešle na zadaný email účtenku elektronicky.

Historie
Tlačítko otevře přehled účtenek sloučených do dnů, po stisknutí
konkrétního dne uvidíte přehled účtenek za tento den. Po
stisknutí konkrétní účtenky můžete tuto znovu vytisknout, odeslat na email nebo stornovat.

Stornování účtenek
Účtenky lze stornovat dvěma způsoby. V historii můžete vybrat konkrétní účtenku, kterou pak vystornujete
nebo stačí zadat zápornou částku a vytisknout účtenku. Toto je bráno jako storno.

Zálohování a práce s cloudem
- každá účtenka se automaticky zálohuje do zabezpečeného cloudu
- v cloudu, v sekci nastavení, můžete upravit svoje údaje a vložit nebo vyměnit certifikát k EET

- v cloudu si taky můžete předdefinovat ceníkové položky, které můžete následně využít, pokud začnete
používat plnou verti této aplikace, EET kalkulačka, nebo tabletovou verzi této aplikace, EET účtenka.
- kliknutím na „+“ vytvoříte novou položku, dvojklikem na řádek s položkou můžete stávající položku
upravit. Pokud dvakrát kliknete na cenu nebo dph, můžete je upravit přímo v seznamu. Upravená hodnota
se uloží tak, že kliknete na jinou položku. Pokud dvakrát kliknete na „Zobrazovat“, automaticky se přehodí
hodnota.
- kliknutím na odpadkový koš ceníkovou položku odstraníte a už se dále nebude v aplikaci zobrazovat.

- v cloudu můžete procházet statistiky prodeje za vybrané období nebo historii tržeb, a to i graficky
- pokud máte více provozoven, přehled statistik a tržeb je pro všechny v jednom okně, můžete tak jednoduše
porovnat mezi sebou

