
Získání certifikátu EET a jeho instalace do Medioxu
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1. Přihlášení do daňového portálu finanční správy

a) Vstupte na webovou stránku daňového portálu finanční správy – www.danelektronicky.cz
b) Klikněte na tlačítko 1 Elektronická evidence tržeb.
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c) Klikněte na tlačítko 2 Správa údajů evidence tržeb.

d) Do pole 3 název uživatele opište název uživatele z obálky s autentizačními údaji. Kód by měl být ve 
tvaru například – A1233216.

e) Do pole 4 heslo opište heslo z obálky s autentizačními údaji. Heslo je ve tvaru například – b64ab48107.
f) Zaškrtněte, že nejste robot, kliknutím do pole 5. Můžete být vyzváni k ověření pomocí obrázku.
g) Přihlaste se kliknutím na tlačítko 6 Přihlásit.

h) Pokud jste uvedli telefonní číslo při získávání autentizačních údajů, bude Vám na toto telefonní číslo 
zaslána SMS zpráva s potvrzovacím kódem k přihlášení. Ten opište do pole 7 Kód zaslaný v SMS na 
obrázku níže.
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i) Budete vyzváni k změně hesla. Po změně hesla jste přihlášeni a můžete pokračovat k vytvoření 
provozovny.

2. Založení provozovny

a) Po přihlášení budete přesměrováni na vstupní stránku. Klikněte na odkaz 1 PROVOZOVNY.
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b) Klikněte na tlačítko 2 Nová provozovna. Budete přesměrování na stránku vytvoření nové provozovny.

c) Zde vyplňte údaje o provozovně

3 Název provozovny – Nepovinný údaj, slouží pro označení provozovny (např. Lékárna Hostivař apod.)

4 Převažující činnost – Zvolte převažující činnost, ve které podnikáte.

5 Typ provozovny – Zvolte typ Vaší provozovny.

 stálá – provozujete například kamenný obchod, tzn. podnikáte vždy na stejném místě.
 mobilní – provozujete například stánek, tzn. podnikáte na různých místech.
 virtuální – provozujete například webový e-shop.

6 Lokalizace – Adresa provozovny.
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 stálá – vyplňte ulici, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo, popř. číslo orientační.
 mobilní – vyplňte registrační značku vozidla nebo jednoznačnou identifikaci provozovny.
 virtuální – webový odkaz na Váš e-shop či jiný údaj, který jednoznačně identifikuje Vaši 

provozovnu.

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko 7 Založit provozovnu

d) Vytvoří se nová provozovna

e) Zapamatujte si, nebo si poznamenejte číslo provozovny – 8 na obrázku výše – budete jej později 
potřebovat.

f) Vraťte se na úvodní stránku evidence tržeb kliknutím na odkaz 9 Evidence tržeb
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3. Stažení certifikátu

a) Po návratu na úvodní stránku klikněte na odkaz 1 CERTIFIKÁTY. Budete přesměrováni na stránku 
správy certifikátů.

b) Klikněte na tlačítko 2 NOVÝ CERTIFIKÁT
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c) Klikněte na 3 VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI. Budete vyzváni k vytvoření hesla chránícího certifikát.

d) Vložte heslo do pole Heslo 4 a potvrďte ho kliknutím na tlačítko 5 Potvrdit.

e) Odešlete žádost kliknutím na tlačítko 6 Odeslat žádost.
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f) Kliknutím na tlačítko 7 Vytvořit exportní soubor se vytvoří exportní soubor.

g) Budete vyzváni k zadání hesla, které jste si v předchozím kroku vytvořili. Vložte ho do pole Vložte heslo
8 a poté potvrďte kliknutím na tlačítko 9 Potvrdit.

h) Nyní si stáhněte certifikát kliknutím na tlačítko 10 Stáhnout exportní soubor. Uložte soubor na Vámi 
požadované místo v počítači.
Tento certifikát je nutné stáhnout ihned po vyexportování a ponechat jej pro potřeby dalšího 
použití!
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4. Instalace certifikátu do Medioxu

a) Pokud ještě nemáte zadanou provozovnu zadejte ji v konfiguraci Medioxu („Údržba / Konfigurace 
systému“) – pomocí parametru „Externí komunikace“  „Elektronická evidence tržeb“  
„Identifikátor provozovny“

a) Dále nahrajte nový certifikát, který jste získali tak jak je popsáno v kapitole 3. tohoto dokumentu
To proveďte tak, že v konfiguraci přejděte na parametr „Externí komunikace“  „Elektronická 
evidence tržeb“  „Certifikát“ kde nejprve klikněte do pole, kde je certifikát zobrazen. Tím se 
zpřístupní tlačítko se třemi tečkami, na které klikněte následně.

b) Otevře se formulář „U102 – Certifikát“, vyberte Certifikát uložený v souboru 1 a dále klikněte na 
obrázek složky 2
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c) Ve výběru souborů systému Windows nalezněte certifikát EET s příponou. p12, myší jej vyberte a 
stiskněte tlačítko „Otevřít“

d) Certifikát se načte do formuláře, kde vyplníme heslo, které jsme si k certifikátu určili a stiskneme 
tlačítko „Načíst“

e) Stiskneme tlačítko „OK“ a uložíme konfiguraci. Tím je certifikát připraven k použití.
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